
vzduchu nedostávali, oheň zaniká, zvířata hynou a všechny vitální funkce pře
stávají. Každý se může o tom přesvědčili, dá-li zvířátko nebo ptáčka pod malý 
skleněný zvon: za chvíli se vzduch přesytí a přestává býti vhodný pro dýchání, 
ačkoli živočich dýchá jako předtí m a srdce i plíce mu fungují stejně jako před
tím. Poněvadž však není čerstvého vzduchu, zhasne plamen života. Někteří učení 
filosofové a lékaři se domnívali, že dýchání není pro nic jiného prospěšné, než 
že pohybem plic udržuje v oběhu krev, která jimi proudí, nebo aby odstraňo
valo z krve výpary, což se však nemůže diti, když je krev výpary přesycena. 
Já však se v mnohých případech přesvědčil, že nic takového nebylo nikdy pří
činou smrti člověka, nýbrž jen nedostatek čerstvého vzduchu."

V originále slovo čerstvý není zdůrazňováno, chtěl jsem tím jen zdůrazniti 
vzduch s normálním obsahem kyslíku a kysličníku uhličitého. Sot.

Rychlé posílání zpráv na velké vzdálenosti má svou dlouhou 
historii. Pokud jde o signály zcela určitého významu, jimiž se prostě oznamuje, že 
očekávaná věc se stala, našlo se brzo prosté řešení zapalováním hranic umístěných 
od sebe na dohled. Avšak tyto optické signály byly již ve starověku zdokonalo
vány několika způsoby. Jeden z nich spočíval v tom, že odesílací i přijímací stanice 
byly od sebe jen tak vzdáleny, aby mohly zřetelně zachytiti okamžik vztyčení 
i sklonění pochodně. Určitý počet vzkazů, jež se měly poslati, byl napsán v do
hodnutém pořadí na tyčce zasazené svisle do plováku ležícího na vodní hladině 
ve válcovité nádobě. Na daný signál otevřela vysílací i přijímací stanice výpustní 
kohout a až voda klesla tak hluboko, že se sdělení na tyčce zasazené v plováku 
octlo v stejné rovině s horním krajem nádoby, byl dán signál zastavit! Přijímací 
stanice pak prostě přečtla vzkaz na svém přístroji. Jiný způsob, který však asi 
byl jenom theoretický, kdežto v praxi nebyl zaveden pro složitost, spočíval v tom, 
že každá stanice měla vedle sebe dvě signální věže, každou s pěti otvory. Písmena 
abecedy byla sestavena do skupin po pěti a signál z první věže ukazoval skupinu, 
signál z druhé věže pak, které písmeno ze skupiny se vysílá. -— Římský vojenský 
spisovatel Vegetius popisuje jiný druh optického telegrafu, upotřebitelného za dne: 
vysílací i přijímací stanice sestávaly z věží, na nichž se určitým způsobem stavěly 
do různých sestav desky; je to v podstatě týž systém, který byl zaveden za velké 
francouzské revoluce mezi Paříží a Lille a jehož se pak užívalo i jinde před vy
nálezem jiskrového telegrafu. γ

Poznámky a zprávy.
Platí zákon o zachování energie ve 

světě atomů? Již několikráte se vyno
řily pochybnosti o absolutní platnosti 
zákona o zachování energie v dějích 
mezi atomy, nebo v dějích, kdy si ato
my vyměňují energii se zářením na 
ně dopadajícím. Zákon zachování e- 
nergie podle některých fysiků (na př. 
Bohra, Diraca) má zde piatiti jen ve 
velkém počtu případů, jak říkáme sta
tisticky, ale ne absolutně. Ve světě vi
ditelném jsme zvyklí na absolutní 
platnost tohoto základního zákona fy
siky, který platí ve všech případech.

Kdyby se podařilo pokusně dokázati. 
že ve světě atomů tento zákon neplatí 
absolutně, pak je to objev vskutku po
vahy revoluční — avšak jen s hlediska 
ryze teoretického. S hlediska praktic
kého sotva můžeme něco od tohoto 
objevu oěekávati. Úžasné zjemnění po
kusné techniky umožňuje dnes fysice 
několika způsoby zkoumati děje, při 
nichž se uplatňují jen dva atomy, nebo 
jeden atom a jeden »paprsek« (zářivý 
kvant, foton). Věda musí sama sebe 
dnes stříci, aby se neoctla na hranici 
pozorooatelnosti, aby prostě nepůsobí-
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