
Je jisto, že císařský řez vzhledem k narkose při operaci a pak, protože se 
předejde porodním bolestem, způsobuje ženě daleko menší utrpení než normální 
porod. Není proto divu, že ještě počátkem tohoto století se vyskytovali horlivci, 
kteří, zpiti úspěchy operativní medicíny, doporučovali provádět císařský řez na 
každé, třeba i normální těhotné ženě a vymýtit přirozený porod z lidské fysiologie. 
Je ovšem nasnadě, že tento radikalismus — jako konečně každý radikalismus 
— by byl nezdravý. Příroda má svá práva a mstí se všude, kde se v jich zcizo- 
vání přepíná. Co by plynulo z toho, kdyby se poslechlo hlasů těchto nadšenců? 
I kdyby to bylo vůbec možno (vždyť ještě dnes je u nás síť odborně vedených 
nemocničních odděl ení tak řídká, že se stává, že i ženy, u kterých je císařský 
řez přísně indikován, přicházejí pozdě, čímž přijde dítě o život),a třeba je risiko 
u císařského řezu tak nepatrné, a ani když nebereme v úvahu jizvu na kůži 
břicha, kterou jen nerozumný člověk může považovat za zohyždění, je jisto, že 
následkem soustavného provádění císařského řezu by nebezpečně ubývalo populace. 
Při druhém a každém dalším císařském řezu jsme totiž nuceni otevřít břišní 
dutinu i dělohu ve staré jizvě. Hojení pak již není tak ideální, jizva ztrácí pev
nost a při příštím těhotenství může dojít k samovolnému prasknutí dělohy a k výhřezům 
břišních orgánů — kýlám. Z těchto důvodů doporučujeme ženám, aby při druhém 
císařském řezu svolily ke sterilisaci, t. j. podvázání vejcovodů, tak aby se zabrá
nilo dalším těhotenstvím. Proto je císařský řez provedený více než dvakrát na 
jedné ženě výjimkou. (Jsou ovšem z odborné literatury známy případy čtyř i sedmi 
císařských řezů, Ital Procopio dokonce uvádí přímo fantastický počet desíti.) Ze 
by to pak s populací vypadalo skutečně zle, netřeba zvlášť rozvádět.

Císařský řez se proto provádí jen tam, kde je vskutku nutný. Pomůžeme tak 
přivést na svět děti i těm ženám, které by jich jinak mít nemohly. A kdož ví, 
zda zrovna císařským řezem nebude na svět přiveden genius, kterému se podaří 
vyvést lidstvo z nynější bídy? Dr. Jaroslav Synek.

K dějinám dálnic. Stavba komunikací je prastarého původu ; umělé 
úpravy cest lze najiti v pravěké době, ať už šlo o přizpůsobení terénu, či vy
užití jeho vlastností. Silnice byly v Mesopotamii, na Krétě, v Egyptě, v chetitské 
říši, leckde i pevně a dobře udělané, ale vesměs šlo o kratší spoje sloužící hlavně 
dopravě materiálu, někdy též je zřejmý kultovní účel, to jest usnadniti přístup 
k proslulé svatyni. Ani v Řecku — před dobou římského panství — nedosáhla 
stavba silnic zvláštního rozvoje; ještě jednou z hlavních příčin byla politická roz
tříštěnost Hellady, která nebyla příznivá stavbě velkých spojovacích komunikacf 
vnitrozemských, jimž ostatně také velmi překážela bohatá výšková členitost. S dálko
vými komunikacemi nesmějí býti zaměňovány t. zv. obchodní cesty a stezky, dosvěd
čené archeologickými nálezy dopravovaného materiálu a výskytem hmot — jako 
na př. cín, jantar — daleko od jejich nalezišť, stejně tak jako nálezy výrobků 
zdaleka dovážených (keramika, zbraně). Takové „obchodní cesty", už od pravěku 
známé, byly vlastně jenom ustálené směry karavan ubírajících se údolími řek,

405



sfezkami v průsmycích a v horských pásmech aid. ; nebylo možno po nich jezdit 
vozy, nýbrž zboží se dopravovalo na nákladních zvířatech. Nejstarší skutečně 
organisovaná dálková silnice byla — jak se zdá — teprve proslulá „královská 
cesta" perská spojující Susy se Sardami v délce asi pů I třetího tisíce kilometrů. 
Její význam nebyl však v dobré a rychlý pohyb usnadňující povrchové úpravě; 
nebyla ani dlážděná, ani opatřená všude mosty, naopak leckde neměla ani tvrdý 
povrch, zato hodně spádů a srázů. Co však ji přesto činilo tak důležitou komu
nikační tepnou, byly pravidelně rozložené přípřežní stanice, útulky a strážnice. 
Vojsko mohlo po ní uraziti denně 25 až 28 km, kurýři až desetkrát tolik. Defi
nitivně rozřešili problém vyhovujících dálkových silnic teprve Římané; po nich 
nastává v evropských silničních stavbách dlouhá časová mezera, až teprve 18. století 
se znova ujímá této myšlenky. /

Poznámky a zprávy.
Kulturní ztráta. Po trvání více než 

dvanáctiletém byla slovenským ministrem 
vnitra zrušena významná a zasloužilá Uče
ná společnost Šafaříkova v Bratislavě. 
Slavnostně vstoupila v život 6. XII. 1926;po 
celou dobu svého trvání věrně pracovala na 
vědeckém poznáni Slovenska a Karpatské 
Rusi. Svědčí o tom II mohutných svazků 
vědeckého časopisu „Bratislava“, 23 svaz
ků „Prací“, v nichž vyšla základní díla 
pro poznání dějin, jazyka, lidu a přírody 
na Slovensku ; pak 6 svazků pramenných 
edic. Poslední publikaci USŠ byl I. díl 
spisů P. J. Šafaříka, vydaný r. 1938 z ju
bilejního fondu věnovaného k tomuto 
účelu presidentem T. O. Masarykem. Neni 
známo, co se stalo s majetkem Společ
nosti, jejíž letošní valné shromáždění se 
mělo usnésti na reorganisaci vyplývající 
ze změněných státoprávních poměrů. Po
sledním presidentem USŠ byl profesor 
právnické fakulty dr. Augustin Ráth, Slo
vák. Při Společnosti bylo zřízeno několik 
komisí pro zvláštní úkoly, z nichž některé 
měly mezinárodni včlenění. USŠ podchy
tila všechny schopné vědecké pracovníky 
Slováky, ale ovšem převážná většina práce 
spočívala na bedrech českých členů, dnes 
— až na malé výjimky — ze Slovenska 
vypuzených. Kdo bude pokračovati v je
jich díle ? ■;

Těžký vodík ve fysiologii. Slouče
niny s deuteriem pomáhají velmi plat
ně řešit různé otázky fysiologické che
mie, na př. asimilaci kysličníku uhli
čitého, výměnu tuků, glycidů a pod. 
Jakmile se podařilo trvale nahradit 
v molekulách ústrojných látek vodík 
deuteriem, získány tak „označkované“ 
molekuly, jejichž cesta v organismu se 
dá dobře sledovat v nesčetných spous
tách ostatních molekul. Tak dostane
me mastné kyseliny se zvlášť pevně 
vázaným deuteriem, když nenasycenou 
kyselinu katalyticky nasytíme deute
riem (katalysátorem je palladium; je 
to jinak pomocí niklu a obyčejného 
vodíku známé „tvrzení“ tuků) :

-HC = CH- + D., -HDC-CDH-
Pokusy na myších se v této sou

vislosti poznalo leccos nového a zají
mavého o výměně tuků. I když měla 
zvířata v potravě málo tuků, nezužit
kovalo je jejich tělo přímo, nýbrž veš
kerý tuk přešel nejdříve do tukového 
„skladiště“ v myším těle a odtud 
teprve byl vydáván podle „naléhavé“ 
potřeby.

Rovněž bylo dokázáno, že v proto- 
plasmě nižších organismů se může na
shromáždit větší množství deuteria, 
aniž se nějak nápadně poruší funkce 
orgánů. Pro vyšší organismy jest velké 
množství těžké vody méně příznivé. 
Tím se uvádí na příslušnou míru tvr-
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