
hují až 16 mapek. Část tekstová má 37 
stran formátu 45X43 cm. Mapy velmi 
zdařile provedl kamenotiskem Vojen
ský zeměpisný ústav v Praze.

Látka zpracovaná je rozdělena do 6 
hlavních oddělení: /. Přírodní poměry 
Československé republiky (horopis, vo- 
dopis, geologie, nerostné bohatství, zem
ský magnetismus, podnebí, vegetace, 
zvířena, lesy); 2. Obyvatelstvo CSR. 
(vývoj osídlení CSR., fysické znaky 
obyvatelstva, hustota obyvatelstva, ná
rodnost, náboženské vyznání, věk a po
hlaví, pohyb obyvatelstva, sňatky a 
porody, úmrtnost, nemoci a příčiny 
smrti, vzrůst přirozený a skutečný, stě
hování obyvatelstva, povolání); 3. Půda 
a zemědělství; 4. Hornictví, hutnictví a 
průmysl; 5. Doprava, peněžnictví a za
hraniční obchod; 6. Kultura a tělesná 
výchova (školství, sociální péče a li
dová výchova, sociální pojištění, byto
vá péče, veřejné chudinství, obecní 
knihovny, sporty atd.). Sem byly po
jaty i lázně a klimatická místa.

Tekstová část podává v šesti hlav
ních odděleních a mnoha kapitolách 
bližší výklad toho, co znázorňují mapy, 
a vysvětluje způsob zpracování látky.

Obsáhlý materiál je metodicky dobře 
zpracován, nápisy a vysvětlivky při 
mapách jsou též ve francouzském ja
zyce. Přírodovědecká část zachycuje 
nejnovější stav našich vědomostí, a zde 
i v částech ostatních byl obtížný pro
blém kartografického znázornění statis
tických dal rozřešen velmi šťastně. Po 
této stránce je velmi zajímavá na př. ná
rodnostní mapa Boháčova (M 17). Veli
kou předností díla je, že tam, kde toho 
vyžaduje povaha věci, na př. při ná
rodnostním vývoji, nepodává pouze po
učení o stavu v době sčítání r. 1950, 
nýbrž znázorňuje i vývoj v dobách dří
vějších, což umožňuje srovnávání a 
sledování vzájemné závislosti různých 
jevů. S hlediska propagačního byla 
velmi dobrá myšlenka, že lázeňská a 
klimatická místa byla zakreslena do 
mapy lesů. J. K.

Zájem o bezpečnost výsledků při po
znávání a určování tělesných pozůstatků 
vynikajících lidí ozval se u nás zno
va při nedávném ohledání těl čes
kých králů, pohřbených na pražském 
hradě pod svatovítským chrámem, a 
potom při hledání těla J. A. Komen

ského v Naardenu. Byla-li v případě 
královských koster úloha usnadněna 
tím, že bylo známo, komu se dostalo 
v kryptě pohřbu, a jednotlivé ostatky 
byly nadto u hlavních osob ověřeny 
vnějšími údaji a svědectvími, přispěl 
anthropologický výzkum přesným po
pisem ověřených lebek a těl, případně 
zjištěním, které kostičky patří k témuž 
tělu. Není pochybností o odborné a 
historické ceně takového výzkumu a 
o jeho nutnosti; je-li samozřejmým 
požadavkem, že historik musí prozkou
mat! všechen dostupný materiál, aby 
mohl sestaviti obraz osobnosti a její
ho díla, proč by se mu mělo brániti 
v podrobném poznání tělesného sta
vu osobnosti historicky zajímavé? Je 
proto nepochopitelné rozhořčování, že 
prý anthropologický výzkum těles
ných pozůstatků je nepietní. — V otáz
ce těla Komenského je ověření velmi 
ztíženo tím, že historické a archaeolo- 
gické zkoumání nemohlo inaprosto 
přesně a bez námitek určití hrob, tak
že bylo nutno rozhodovati mezi pozů
statky několika pohřbených; úkol tím 
těžší, že není znám žádný nápadný 
tělesný znak Komenského, který by se 
dal zjistiti i na kostře. — Velmi zají
mavý příspěvek pro ocenění význa
mu portrétů a vůbec zevní podoby při 
určení totožnosti lebky’ podal univ. 
prof. V. Suk ve studii Fallacies of 
anthropological Identifications and 
Reconstructions (vydané Přírodově
deckou fakultou Masarykovy univer
sity 1935). Mezi jiným ukazuje tu na 
základě ověření pitvou, že se na př. 
skoro nic neliší nosní kost osoby mo
hutného nosu od nosní kosti osoby 
s· drobným nosíkem; poněvadž tu jde 
o jeden z nejnápadnějších znaků fy- 
siognomických, je patrno, s jakou opa
trností třeba postupovati při identi
fikaci lebky, prováděné podle svě
dectví o podobě. γ.

Farmakologie duše je název zajímavé 
knihy doc. MUDra Vladimíra Von
dráčka (vydala Mladá generace při 
Ústřední jednotě čsl. lékařů), v níž 
pražsky' autor, farmakolog a psychiatr, 
uložil své bohaté zkušenosti obou obo
rů. Kniha je určena pro lékaře, medi
ky larmaceuty, botaniky a přírodo
vědce; v úvodním slově píše autor, že 
počítal i s tím, že ji budou čisti inteli-
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