
té doby se lidé drobnohledem jenom bavili, jak svědčí tehdejší obvyklý název 
pro čočky: perspicilia pulicaria, to jestjoleší kukátka. K tomu podotýkám, že názvu 
„mikroskop“ použil po prvé r. 1614 Řek Demiscianus.

Robert Hooke získal si nehynoucí zásluhy o mikroskopii hlavně svou knihou 
Micrographia (r. 1665). Bylo to první dílo, které jednalo takřka celé jenom o mikro
skopii a které udivovalo tím, jak všestranně a úspěšně se dá mikroskopu použí- 
vati. Jím byl vzbuzen veliký zájem pro studium drobnohledného světa a dán 
popud k novým objevům. Hook ův mikroskop měl jako o bjektiv polokulovitou 
čočku a jako okulár čočku ploskovypuklou. Trubice byla šest palců ( 15 cm)
dlouhá a mohla se vytahováním prodlužovati. Byla přišroubována k pohyblivému 
kruhu na stojanu. Předmět, jenž se měl pozorovat:, napichoval se na špendlík, 
vyčnívající z podstavce. Osvětloval se ve srovnání s našimi poměry velmi bídně: 
olejovou lampou, jejíž paprsky sbírala nejprve „ševcovská koule", to jest skleněná 
baňka naplněná solným roztokem a pak spojná čočka. Osvětlování předmětu 
pozorovaného pod lupou bylo známo již dříve. Tak na př. Descartes upotřebil 
k tomu zrcadla (r. 1637). K tomu možno poznamenat!, že Descartes mluvě o lu
pách nazývá je „perspicilia pulicaria ex uno vitro" — bleší kukátka z jednoho 
skla, což svědčí o tom, že mu už také byla známa kukátka z více než jednoho 
skla, to jest, že už znal také složený drobnohled.

Ze všeho, co zde bylo řečeno, je zajisté patrno, že Hooke nemůže býti po
kládán za objevitele složeného mikroskopu. Přístroj tento byl znám již dávno před 
Hookem a Hooke jej asi jen nově upravil. Není však pochyby, že Hookův drobno
hled se stal v dějinách přírodních věd slavným přístrojem. K této slávě dopo- 
mohla mu kniha, ve které byl zobrazen: Micrographia. Jinak však nenadchl tento 
přístroj ani největšího mikroskopika oné doby Leeuwenhoeka, jenž k svému pozo
rování užíval stále raději jen zařízení s jedinou lupou.

Hooke jako prováděč experimentů v Královské společnosti byl ve stálém styku 
se všemi jejími členy a účastnil se horlivě výměny názorů na jejích schůzích. 
V uvedeném již díle History o{ Science se praví, že dnes je těžko zjistiti, zdali 
všechny práce a pokusy Hookovy vyrostly z jeho vlastních myšlenek či zdali a 
do jaké míry měly na tom podíl otázky projednávané na schůzích. Tím ovšem 
se Hookovi zásluh nijak neubírá, neboť takový jest již přirozený běh většiny 
vynálezů a objevů, že vznikají z popudů odjinud nebo sledováním a prováděním 
myšlenek projevených jinými. Tak na př. klasický pokus Lavoisierův s červeným 
precipitátem, jímž bylo dokázáno složení vzduchu z kyslíku a dusíku, vyplynul 
z toh o, co Lavoisierovi při své návštěvě v Paříži sdělil Priest/ey. Podobně tak 
z názoru, který r. 1663 vyslovil člen Královské společnosti a proslulý stavitel 
svatopavelského chrámu v Londýně Çhristopher Wren, že totiž vzduch obsahuje 
ledkové páry (nitrous fumes), které udržují živočichy při životě, vyplynula řada 
pokusů a pozorování Hookových, kterými si Hooke zajistil jedno z prvních míst 
v dějinách chemického výzkumu vzduchu. Rt.

Tajné dopisování, důležité ve věcech obchodních, politických nebo 
vojenských, užívá buď šifer, do nichž přepsaný doklad je posílán obvyklým 
způsobem jako list nebo telegram, anebo se pošle zpráva tajně, psaná obyčejným 
způsobem, nebo pro větší jistotu také nějak šifrovaná. Dějiny tohoto tajného do
pisování jsou velmi staré, flineias, řecký spisovatel IV. stol. před Kr. uvádí ve 
své příručce obléhacího umění dlouhou řadu method tajného dopisování: nená
padně vyznačená písmena v knize nebo v dopise nezávadného obsahu, sdělení 
vryté do plíšku a potají zašité do podrážky poslovy obuvi bez jeho vědomí, dopisy
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ukryté do obvazů, v náušnicích, v kusech výzbroje vojáků, v šatě, v postroji koňském, 
na psím obojku, na oholené a zase zarostlé hlavě atd. Také doporučuje popsati 
nadmutý měchýř zvláštním inkoustem, pak jej splasknouti, vsunout do lahvové 
nádo bky, jak ých se běžně užívalo, znova nafouknout, aby měchýř přilnul k jejím 
vnitřním stěnám. Nádobka pak se naplnila olejem, vyčnívající část měchýře se 
odřízla a nádobka obvyklým způsobem uzavřená nebudila pozornost. Předchůdcem 
dvojího popsání téhož listu byl způsob, při němž se dopis napsaný na voskovou 
tabulku zalil novou vrstvou vosku a ta se popsala nezávadnou jinou zprávou. Pří
jemce odstranil svrchní nátěr a přečetl si zprávu. Též přetření popsané dřevěné 
tabulky rozpustnou barvou se doporučovalo, ať už krycí vrstva měla budifi dojem 
novosti, anebo miti podobu nenápadného obrázku, který se případně mohl za
věsit na určeném místě jako votivní dar.

Zaj ímavý je způsob tajného dopisování bez užívání písma. Pro kratší sdělení se 
užilo hrací kostky (antické měly značky jen na čtyřech stranách !), na nichž jsou 
místo puntíků provrtané dírky a to na každé ze čtyř stran šest dírek, takže celkový 
počet odpovídal úhrnnému počtu písmen abecedy. Mezi odesilatelem a příjemcem 
bylo smluveno, kde abeceda začíná, a dírkou odpovídající žádanému písmenu se 
provlekla niť, jež pak pokračovala do otvoru odpovídajícího druhému písmenu, 
odtud do třetího atd. Při dešifrování se psal vzkaz od konce k začátku. Podobné 
soustavy se užívalo i pro delší vzkazy, ale místo kostky se užilo dřevěného ko
touče, na jehož okraji bylo 24 otvorů. Těmi se provlékala niť podle písmen sdělo
vaného vzkazu a aby byla větší jistota, měl kotouč také otvory uvnitř plochy, jimiž 
niť proběhla buď aby naznačila zdvojení hlásky nebo konec slova. Dále připo- 
míná Aineias též vzkazy posílané na šípech obalených listem s napsaným vzkazem ; 
tyto šípy byly stříleny do určitých míst. Částečné šifrování se provádělo náhradou 
samohlásek určitou soustavou bodů, kdežto souhlásky se vypisovaly úplně.

Jak patrno, nezměnilo se příliš mnoho v způsobu tajného doručování zpráv, 
ale naproti tomu mnoho v šifrování. Hodnota šifer je vždy jenom poměrná a záleží 
na tom, aby se praktické rozluštění nepovolanému co možná ztížilo. γ

Poznámky a zprávy.
Zdařil se chemický důkaz rozbíjení 

atomů. Vědě o rozbíjení atomů se 
mnohdy vytýká, že si hraje s· jednot
livými atomy a že se jí nedaří rozbiti 
větší važitelný kus hmoty. Nadpis na
šeho článku neznamená snad, že se to 
již podařilo. To by již každý z čtenářů 
Vědy a života jistě věděl, denní listy 
by se ihned po objevu o tom široce ro
zepisovaly, takovou sensaci by si ne
daly ujít. Objev toho druhu by oprav
du znamenal revoluci v technologii, 
zejména, kdyby ještě k tomu energie, 
která na »rozbití« važitelného kusu 
hmoty byla vynaložena, byla v mezích 
rentability.

To všechno zůstává dosud utopií. 
Rozbíjení atomů je neobyčejně ná
kladné, a není dnes ještě naděje, že by

mohlo miti praktický význam. Rozbí
její se stále ještě jen jednotlivé ato
my. Počet atomů, který je možno roz
biti, se však stále zvětšuje — protože 
bombardovací prostředky v posledních 
letech mohutněji. Jednak jsou to ve
liké výbojové trubice, které vyrábějí 
záření umělé pro bombardování, jed
nak se užívá silných radioaktivních 
preparátů, které vysílají větší množ
ství záření přirozeného než slabé pre
paráty, ještě před několika lety použí
vané. Prostě se zvětšuje počet střel, 
kterými se bombarduje. Nanejvýše 
jedné střele ze 100.000 střel se podaří 
zdařilý zásah, proto musí býti střel 
hodně, aby bylo zásahů co nejvíce. 
Tak 'na př., když se bombardování 
provádí částečkami alfa, které vysílá
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