
tedy tento pochod jenom urychluje (katalysuje). Rovněž v krvi jsou obsaženy 
fermenty, na př. katalasa, která štěpí kysličník vodičitý na kyslík a vodu.

Fermenty byly již častěji považovány za jakousi nižší formu života, neboť se 
porušují všemi látkami, které porušují životní pochody vůbec, účinkují podle různé 
teploty různě, jenom se samy nemnoží, nýbrž jsou vylučovány různými žlázami 
nebo buňkami. Kdyb ychom si však představili, že existuje ferment, který bude 
bílkovinu štěpit na př. na složky totožné s tímto fermentem, a tato možnost 
theoreticky není nijak vyloučena, tedy bychom měli ferment, který má schopnost 
se množiti. Tato možnost je tím větší, že fermenty nejsou vždy jenom štěpiči, 
ale že někdy také látky skládají z nižších složek (nebo se to aspoň předpokládá), 
a tu máme vlastně dánu možnost takového primitivního života. Představme si, a 
tato představa zase není theoreticky nijak vyloučena, že bychom měli směs dvou 
fermentů, z nichž jeden by bílkovinu rozkládal na aminokyseliny podobně jako 
trypsin, a druhý by z těchto aminokyselin skládal bílkovinné látky totožné se svým 
vlastním chemickým složením a s chemickým složením trypsinu. Tím byla by dána 
možnost množení tohoto fermentů. Na vysvětlenou třeba uvésti, že bílkoviny jsou 
složité chemické sloučeniny, jichž štěpením fermenty nebo hydrolysou dostaneme 
různé aminokyseliny, z nichž theoreticky (prakticky se to dosud nezdařilo, ale 
v těle se tak děje) se dají složití zase různé bílkoviny, tak jako z kameně sta
vebnice můžeme složití nejrůznější domečky a budovy. Fermenty jsou pak látky 
bílkovinné povahy. Tímto způsobem mohli bychom si také vysvětliti množení 
filtrovatelných vir, kdybychom předpokládali, že to jsou fermenty.

Jest pozoruhodné a stojí za zmínku, že dříve než byly přesnější vědomosti 
o filtrovatelných virech a než se vůbec tušilo, že by mohlo jiti o fermenty, 
ukázal na možnost vzniku infekční choroby účinkem fermentů zaneseného do těla 
tehdy brněnský (nyní v Holešově působící) lékař MUDr. Vomela, který asi před 
deseti lety publikoval theorii, že vzteklina je vyvolána fermentem a nikoli bakterií, 
jak se tehdy mysle lo. Jeho názor byl v té době příkře odmítnut, protože nebyl 
dosti podložen experimenty. Dnes po dlouhé době oficiální názory přes pojem 
f i Itrabil n ího formovaného virusu spějí k názoru, že filtrovatelná vira jsou fermenty, 
a že vzteklina, která je vyvolána filtrovatelným virem, je patrně opravdu vyvo
lána ne nějakým formovaným živým tvorem, nýbrž fermentem. Je to zajímavý 
doklad toho, jak často ryze teoretická úvaha, je-li řádně logicky vedena, může 
ryze intuitivní cestou dojiti dříve cíle, než práce podložená přesnými pokusy.

.Štef/.

Přestupný den. Převážná většina lidí je přesvědčena, že je to 29. únor, 
poněvadž v obyčejných rocích má únor jenom 28 dní. A přece tento obecný 
názor spočívá na omylu vzniklém z toho, že si nevšímá původu a rázu našeho 
kalendáře.

Civilisovaný svět užívá skoro vesměs — ať už výhradně, anebo vedle domácího 
počítání času — kalendáře t. zv. juliánského, který zavedl Caesar r. 46 před Kr. 
podle návrhu hvězdáře Sos/gena. Tohoto juliánského kalendáře se užívá bud v pů
vodní podo bě (t. zv. pravoslavný kalendář), anebo v úpravě vyhlášené papežem 
Řehořem na sklonku 16. století r. 1582; gregoriánský kalendář vypustil dny, o něž 
se průběhem šestnácti set let uchýlil juliánský kalendář od skutečného počtu slu
nečních let, a učinil opatření, aby se co možná i v budoucnu přihlíželo k nápravě 
neshod, jakmile dostoupí jednoho dne.

Kalendáře, kterých dnes užíváme, jsou tedy původu starověkého a upraveny 
především podle potřeby církevní. Podstatou juliánského kalendáře je to, že každého 
čtvrtého roku vsune jeden přestupný den do měsíce února, jehož počet dní je
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nejmenší ze všech měsíců roku. ( I to je dědictví starého Říma: únor býval po- 
sledn ím měsícem roku ; proto dodnes názvy měsíců září až prosince, pokud jsou 
odvozeny z latiny, souvisí s číslovk ami 7 až 10.) Přestupný den nebyl však při
sunut na konec měsíce, nýbrž z určitých důvodů se zdvojil den 24. února, takže 
trval 48 hod in. Podle latinského označování jmenoval se 24. únor v obyčejném 
roce: šestý den před 1. březnem (před Kalendami březnovými); v přestupném 
roce byl pak „dvojitý šestý den“ (dies bisextus). Ostatní únorové dny se pak 
označovaly obvyklým způsobem jako pátý, čtvrtý atd. den před 1. březnem.

Dvojden přestupného roku se pokládal za den téhož data. V Digestech je 
zachován výrok starožitníka Çe/sa (z první polovice 1. stol. po Kr.), jenž výslovně 
ujišťuje, že je-li kdo narozen v tomto dvojdnu, nezáleží na tom, stalo—li se to 
v jeho prvé nebo druhé části. Tato zásada platila i v právu: na př. doběhla-li 
splatnost lhůty na termín „šestého dne před 1. březnem", tedy v přestupném roce 
nebylo žádnou závadou, když byl závazek splněn až v druhé části dvojdne, který 
měl datum „šestý před Kalendami“. V praxi se ovšem cítila potřeba, aby bez 
újmy na právní zásadě byl jeden den z tohoto dvojdne pokládán za pravidelný 
a druhý za přestupný. Nebylo však shody, která část dvojdne je přestupná. Jeden 
výklad drže se logické zásady, že přestupný den je dodatkový, pokládal první 
půli dvojdne (tedy podle našeho datování 24. únor) za den normální a teprve 
druhou půli (tedy náš 25. únor) za den přidaný, přestupný. O tom svědčí vý
slovně na př. nápis konsulů z r. 168 po Kr., jenž se týká zasvěcení chrámu 
v Konstantině v římské Africe. Avšak vedle toho se pokládala někdy první část 
dvojdne za přidanou, jak svědčí na př. spisovatel Censorinus (3. stol. po Kr.), 
jenž výslovně praví, že přidaný je v přestupném roce den, jenž následuje po 
svátku Terminalií; tento svátek byl 23. února.

Gregoriánský kalendář se přidržel tohoto druhého názoru a proto klade památku 
světců, jež jsou v obyčejném roce ve dnech 24.—28. února, v přestupných 
letech na dny 25.—29. února; jest tedy v kalendáři jako přestupný den označen 
24. únor. γ

Studené a teplé obklady. Nejen obecně mezi laiky, ale i mezi 
lékaři panují často nepřesné názory o tom, kdy se má užívati studených a kdy 
teplých obkladů. Často nemocný s podivem zjistí, že mu jednou lékař na tutéž 
nemoc předepíše studené obklady, a po druhé jiný lékař doporučí obklady vý
hradně teplé. Řekněme hned s počátku, že tak příliš mnoho na tom nezáleží, 
a že ani ten, ani onen lékař obklady nemocného nepoškodí I. Patří totiž obklady 
vodou, ať studenou či teplou, mezi léčebné prostředky velmi málo účinné, a 
jejich užívání poznenáhlu mizí, čím více se užívá přesně dávkovaných léčiv 
mohutného účinku. Nicméně vhodně použitý obklad může nemocnému přinésti 
značnou úlevu, a je to lék velmi laciný.

Účinek studeného obkladu tkví v tom, že prochladí kůži na místě, kde je 
přiložen. Chladem podráždí se krevní vlásečnice k smrštění, kůže v tomto okrsku 
zbledne. Je pochopitelné, že při smrštěných vlásečnicích omezí se výměna látek 
mezi nimi a tkáněmi, čili transport všech látek vázne, což někdy může býti 
výhodné. Důležito však je, že se smrští nejen vlásečnice v kůži, na kterou byl 
chladný předmět přiložen, ale smrští se souběžným podrážděním i vlásečnice 
v ústrojích, uložených pod kůží, pokud na tyto ústroje má vliv stejné nervové 
středisko v míše. Poněvadž se omezí výměna látek v těchto ústrojích, omezí se 
také jejich činnost. Pokusy k tomu směřující konal před časem v Brně prof. Rybák.
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