
Slezina chrání před rakovinou! Podle některých již starších po
kusů bují zhoubné nádory zvlášť silně v těle zvířat, jimž byla před tím odstra
něna slezina. V souhlase s tím je též běžná zkušenost lékařská, že se lidská 

rakovina neusazuje skoro nikdy ve slezině. Je-li do tohoto orgánu zavlečena 
krevním nebo mízním proudem částečka rakovinné tkáně, odtržená od hlavního 
nádoru někde jinde v těle, vyvíjí se špatně. Rakovinné metastasy, jak se tato 

druhotně vznikající nádorovitá ložiska jmenují, jsou ve slezině velmi vzácné. Tato 
fakta vedla logicky k myšlence podávati nemocným rakovinou výtažky ze sleziny. 
Nelze tu sice čekati vyhojení choroby, ale snad by bylo lze tímto prostředkem 

omeziti vznik metastas, po případě jej zcela zameziti — šlo by zde tedy o po
mocnou léčbu, doplňující léčení operací, radiem nebo paprsky Roentgenovými. 
Čiperný průmysl již také uvedl do obchodu preparáty ze sleziny. Dosavadní 
zkušenosti, zatím ovšem nevelké, vyznívají nadějně. Bude však moudré počkati, 
až jich bude více — vždyť již nejeden lék proli různým nemocem byl na za

čátku chválen, aby byl později třeba i zcela opuštěn. — Slezina náleží k tak 
zvanému systému retikulo-endothelovému (zkratkou : RES), jenž má na starosti 

obranu těla proti cizorodým látkám a nákazám a k němuž patří též část tkáně 
jaterní a jisté buňky uvnitř cév. Tento systém zdá se miti jistou účast v boji těla 
se zhoubnými nádory. Byla-li jeho činnost povzbuzena, vyhrává to organismus 
částečně na čas nebo i na trvalo. Podle některých statistik chrání různé infekce, 
dříve prodělané, organismus částečně proti rakovině. Jsou i pozorování, že rako
vina prsu se sama zahojila po proběhlé růži (erysipelu), rakovina rodidel se za
stavila po horečce omladnic. Nebyla by tedy působnost sleziny proti rakovině 
tak zcela nepodobná pravdě. Dr. f. Ať.

Poznámky a zprávy.
Moderní památková péče. Oprava 

některých historicky a umělecky cen
ných staveb (jako na př. v Praze Tyr
šův dům, Černínský palác, v Brně sta
vovský dům) ukázala dobře, jak lze 
moderně zachránit památku, zkaženou 
nevhodným užíváním, a dokonce ji uči- 
niti platnou součástí života, bez jaké
koliv újmy na jejích výtvarných a 
historických hodnotách. Nepochybně 
se stejně úspěšně podaří i záchrana 
Karolina a postupně i jiných cenných 
stavebních památek. Ideové a technic
ké řešení je výsledkem poučení, získa
ného mnohými chybami v práci před
chozích generací; bylo třeba zkazit 
Staroměstskou radnici, Karlštejn a 
nespočet jiných „přestavovaných“ pa
mátek, nechat rozpadat se v trosky

dlouhou řadu vzácných svědků kultur
ní vyspělosti dávných dob, aby se ko
nečně dospělo k přesvědčení, že tako
vá památka je choulostivý organis
mus, jemuž lze zachránit život přede
vším úzkostlivou péčí o posílení toho, 
čím organismus žije, a o jeho uvedení 
v soulad s životodárným prostředím. 
Je to stejnou měrou věc přesného roz
umového uvažování, jako citu, zbystře
ného dlouhým a oddaným studiem kaž
dého jednotlivého objektu. Jak snadno 
lze sejití s pravé cesty, ukazuje na př. 
Plečníkova úprava hradního nádvoří 
nebo některé soukromé konservace pa
láců a kostelů. —- Základním stupněm 
moderní památkové péče je „oproště
ní“ památky; myslí se tím případy, 
kdy se památka zbavuje rozmanitých
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pozdních přístavků, výplní a vůbec po
dobných zásahů, které utrpěla, když 
přestala sloužit původnímu poslání a 
byla násilně upravována k jinému 
účelu. Pěkný příklad takového opro
štění je na příklad Přemyslovská část 
pražského hradu, řada monumentál
ních antických památek, zajištěných 
v Římě v posledních letech, atd. Při 
tomto oprošťování bývá nejtěžším úko
lem zajistiti stabilitu oprošťované 
památky, protože — kromě přiroze
ného zchátrání materiálu ■— se čas
to nachází, že druhotné užití těžce 
poškodilo původní součástky proráže
ním otvorů, budováním schodišť, vý
klenků, oken, neúměrným zatěžová
ním atd. To se ukázalo u nás na 
př. v Karolinu, kde při konservaci jen 
důkladná obnova přízemních kleneb 
zachránila budovu před zřícením. Po
dobně také u římského Pantheonu by
lo potřebí energického zákroku, aby se 
nezřítila nenahraditelně vzácná antic
ká kopule, jejíž některé opěrné pilíře 
byly proťaty chodbičkami a sakris
tiemi. Daleko nesnadnější je problém 
záchrany zřícených památek. Doufej
me, že už nenávratně uplynula doba, 
kdy se pokládalo za vrchol konservač- 
ního umění „vyčistiti“ památku, to 
jest odštraniti všecko sesuté a nejvýše 
ještě ochrániti holé zdi maltou nebo 
drnem. Dnes je první zásadou provésti 
t. zv. „rekomposici“, to jest dáti na 
původní místo všecko, co se najde. 
V podstatě tedy věc jednoduchá, řeši
telná snadno dostatkem trpělivosti a 
ovšem nákladu; prakticky se však 
daří jenom tam, kde památka po svém 
zřícení byla aspoň z větší části uchrá
něna další zkázy, působené nepohodou, 
zvětráním nebo roznášením materiálu. 
Takových případů je ovšem velmi má
lo, ale kde jsou, tam už pouhá rekom- 
posice dosahuje podivuhodných výsled
ků (na př. v Ostii, Herkulanu, Pom
pejích a u některých starořímských 
měst v Africe). Rekomposice se stává 
závažným a nesnadným problémem 
tehdy, když původní materiál je jen 
částečně zachován, a když přece jde 
o památku, kterou z různých důvodů 
není vhodno nechat ve stavu zpust
lém. Zpravidla to bývá tehdy, když 
část památky je zachována aspoň 
v takovém stavu, že nevelkými úpra

vami může býti uvedena do původní 
podoby aspoň v hlavních rysech. 
V takových případech nezbývá, leč 
ztracené části nahraditi novými. Dříve 
se to dělalo obyčejnou dostavbou, při 
níž leckdy praktický zřetel převyšoval 
ohledy na ochranu památky a nezříd
ka obměňoval její původní ráz. Pří
kladem tohoto postupu jsou některé 
úpravy hradů, jako Orlík, Bouzov. 
I v době zcela nové se vyskytly po
dobné náměty, jak svědčí historie snah 
o „záchranu“ bratislavského hradu. 
Vědecky správný je jiný postup: je-li 
nutno stavbu nebo její část doplniti, 
musí se nejprve co nejpřesněji zjistiti, 
jak vypadala ve všech podrobnostech 
část, která má býti nahrazena, a tato 
náhrada se musí provésti materiálem, 
který se sice vzezřením a zpracováním 
neodlišuje příliš od původního mate
riálu, ale přece zůstahe vždy odborní
kům poznatelný jako náhradní mate
riál. Tak se to dnes provádí s důleži
tými historickými památkami. Snad 
největší pokus tohoto druhu je obnova 
starého římského divadla v tripolském 
městě Sabratha; tam se podařilo obno- 
viti dokonce i značnou část jevištního 
pozadí. Kde antický materiál sloupů, 
hlavic, říms atd. byl příliš úlomkovitý, 
byly původní součástky aspoň zasaze
ny do moderní napodobeniny, aby se 
tak nic neztratilo z originálních prv
ků, a věci případně nově nalezené 
mohly kdykoliv býti vsazeny na pů
vodní místo. Taková úprava je ovšem 
nesmírně nákladná a pracná a proto 
se jí může destati zříceninám jen ve 
zcela výjimečných případech. γ

„Těžké elektrony.“ Z výsledků prací 
amerických badatelů, Andersena' s 
Neddermayerem (Physical Review, 51, 
1937, 884) a Streeta se Stevensonem 
(tamtéž, 1005), publikovaných vesměs 
v uplynulém roce, vyplývá, že ve výš
kovém (kosmickém) záření vyskytují 
se částice, jejichž hmota je větší než 
hmota (záporného) elektronu, * ale 
menší než hmota protonu. Ještě Gei
ger rozeznával ve výškovém záření, 
které dopadá na povrch Země, pět růz
ných složek; zmínění fysikové však 
uznávají pouze dvě složky: tvrdou a 
méně pronikavou, částečkám, které 
tvoří první složku, říkají těžké elek-
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