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někud obtížná a zajímavé informace z konkrétních regionů, zmapování stavu 
bádání i různé metody práce s prameny tak poněkud ztrácejí na hodnotě . Jako 
řešení se nabízejí závazné parametry pro příspěvky (např . sledovanou oblastí 
mohl být okres, mohla být sledována konkrétní léta a přesněji vymezené pro-
cesy a děje) . Zároveň je jasné, že pro dodržení hypotetických definovaných 
parametrů by u některých badatelů bylo potřeba zpracování tématu prohlou-
bit, na což žel často chybí finance . I proto představuje část publikovaných pří-
spěvků přepracované verze starších textů . Jedná se však o podobně uchopená 
témata a jistá míra srovnání tedy možná je . Nezbývá než doufat, že se snad ča-
sem podaří najít v badatelském okruhu lidí zabývajících se vysídlováním ně-
mecky mluvícího obyvatelstva katalyzátora a organizátora, který by, jak si přeje 
i Adrian von Arburg, dokázal bádání do té míry sjednotit, že by bylo možné 
jednotlivé výzkumy koordinovat, plánovat a jejich výstupy centrálně evidovat . 

Tamara NOVÁKOVÁ

Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ (eds .), Nacionalismus 
zvaný hospodářský: Střety a zápasy o nacionální emancipaci/
převahu v českých zemích (1859–1945) . 

Praha, Dokořán 2011, 735 s ., ISBN 978-80-7363-351-6

„Přes veškeré podnikatelské iniciativy i snahy o ofenzivní prosazování českého 
hospodářského nacionalismu nebyla česká kapitálová síla v Čechách, resp . čes-
kých zemích ani před první světovou válkou, ani v jejím závěru tak velká, aby 
se mohla rovnat německé . Tento handicap pak Češi roku 1918 i později politicky 
vyvažovali tím, že se ocitli na straně vítězů, a díky tomu si mohli vybudovat 
,svůj‘ vlastní stát .“ (s . 78)

Autorský kolektiv tvořený zejména členy Ústavu hospodářských a so-
ciálních dějin Filozofické fakulty UK vydal práci, která si klade za cíl popsat 
stav dosavadního bádání v relativně opomíjené části českých sociálních a hos-
podářských dějin – hospodářského nacionalismu . Kniha je časově ohraničena 
lety 1859–1945, místně si pak všímá prostor Čech, méně Moravy a rakouského 
prostoru, téměř vůbec oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi . Výpravná, více 
než sedmisetstránková publikace je členěna do tří hlavních celků podle období: 
první světové války, první republiky a let 1938–1945 . Je doplněna bohatým ob-
razovým materiálem, tabulkami, grafy a také místním a jmenným rejstříkem .

Jednotlivé větší celky jsou uvozeny základními studiemi, které jsou 
doplňovány exkursy buď do regionálních dějin, či ke konkrétním tématům . 
Prostoru se tak dostane českým i německým hospodářským spolkům, sporu 
o „rodnou hroudu“, nostrifikaci či pozemkové reformě . Texty jsou připravo-
vány se zvláštním zřetelem na česko-německé soupeření a významnou úlohu 
v nich hraje Živnobanka .

Hospodářský nacionalismus byl nedílnou součástí emancipace čes-
kého národa před první světovou válkou . Dominantní postavení ve výrobním 
a hospodářském segmentu drželi němečtí (v knize často zmiňováni jako ně-
mecko-židovští) podnikatelé . Česká cesta byla zpočátku charakterizována jako 
nacionalismus konzumní, který definuje nákup zboží či služeb Čecha Čechem 
jako projev vlastenectví . Výrazným českým specifikem bylo také vytvoření sítě 
finančních svépomocných organizací – kampeliček, které výrazně urychlily 
hospodářský vzestup českých zemí . Teprve od šedesátých let 19 . století dochází 
k rozvoji nacionalismu kapitálu (zejména se zakládáním první ryze českých 
vlasteneckých bank) a také trhu práce . 

Zajímavou rovinou textu je postavení nižších tříd ve společnosti, ze-
jména dělníků . Zatímco ve středních a vyšších vrstvách obyvatelstva rezono-
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vala idea hospodářského nacionalismu poměrně silně, autoři si pohrávají s 
myšlenkou, že zaobírat se původem zboží/služeb mohli pouze ti, kteří na to 
měli peníze a čas . Ostatní museli vyjít tak, jak uměli, dělníky nevyjímaje . U 
nich je zajímavé také sledovat odstranění nacionalismu (nejenom hospodář-
ského) ve prospěch své sociální třídy . 

Období první republiky je charakterizováno postupným uklidněním 
nacionálně-hospodářských třenic a zvýšením pragmatismu ze strany jednot-
livých protagonistů . Mladý československý stát se sice snažil o uchopení do-
minantního hospodářského postavení do českých rukou, to se ale nikdy zcela 
nepodařilo . Došlo „pouze“ k omezení vlivu zahraničního (zejména němec-
kého a rakouského) kapitálu na chod československého hospodářství . Myš-
lenky hospodářského nacionalismu byly na denním pořádku zejména v ob-
lasti pohraničí . 

Čas válečných útrap je obsahově nejméně rozsáhlou částí knihy, což 
bohužel platí i z hlediska přínosu . Otázky spojené s hospodářským naciona-
lismem v protektorátu Čechy a Morava, otazníky v míře hospodářské kolabo-
race a další témata zůstávají i nadále moderní historiografií nezodpovězeny a 
představují tak výzvu do budoucna a cíl dalšího bádání . 

Kniha Nacionalismus zvaný hospodářský přináší komplexní pohled na 
složitou problematiku hospodářských dějin a stává se tak povinnou četbou pro 
všechny, kteří se tímto tématem v daném období zabývají . Pro její objevnost 
a čtivost ji však lze doporučit i široké čtenářské veřejnosti . Přestože se kniha 
vyhýbá některým tématům spojeným s fenoménem hospodářského naciona-
lismu zejména v období druhé světové války, jedná se vynikající práci přínos-
nou nejen pro svoji šíři záběru, ale i pro komplexní pohled, první v současné 
české historiografii . 

Jiří TEJKAL

Zdeněk MÍKA, Sporty a sportoviště: počátky tělesné 
výchovy a sportu v Praze . 
Praha, Paseka 2011, 189 s ., ISBN 978-80-7432-116-0 

Kniha historika Zdeňka Míky je dalším příspěvkem nakladatelství Paseka k 
dějinám každodenní Prahy na přelomu 19 . a 20 . století .  Po tramvajích, trzích, 
továrnách či nádražích přichází s dalším dílem zabývajícím se sportovní a tě-
lovýchovnou činností . Jak je v této edici obvyklé, těžiště knihy spočívá zejména 
v archivních fotografiích, doplněných informacemi o jejich vzniku . Celkově je 
jich v práci více než 200, jsou doplněny barevnými přílohami (plakáty, obrazy 
atp .), kniha je také opatřena základním seznamem literatury .

Publikace je rozdělena na dvě části – úvodní studii a fotografickou 
část . Text není spojujícím článkem provázejícím jednotlivá vyobrazení, ale 
samostatnou kapitolou . Míka na padesáti stranách přináší letmý pohled na 
sportovní dějiny Prahy, popisuje různé sportovní i tělovýchovné spolky a or-
ganizace . Text je velice zhuštěný, poněkud nepřehledný (není členěn na kapi-
toly) a místy postrádá logickou návaznost . Autor se zpočátku drží chronolo-
gického popisu dějin tělesné kultury, aby pak po několika odstavcích o Sokolu 
tento postup změnil na rozdělení faktické – tedy po jednotlivých spolcích či 
disciplínách . Text tak ztrácí vnitřní logiku a stává se „pouhým“ výčtem jed-
notlivých sportovních a tělovýchovných událostí . Relativně stranou, alespoň 
v textu, zůstávají sportoviště .

Obsahová stránka textu je dalším problémem . Relativní informační 
povrchnost lze snad omluvit omezeným rozsahem textu, předkládanému ob-
razu sportovního života však chybí jeho mnohostrannost . Jednotlivé sportovní 
obory, a v 19 . století zejména, byly mezi sebou silně provázány a situace ve-
lice často generovala osobnosti, které byly zapojené do více sportovní spolků 
(např . Josef Rössler-Ořovský) . Osudy těchto osobností jsou v knize roztrženy 
mezi jednotlivé odstavce (sportovní spolky), a tak uměle rozdělují obraz spol-
kového sportovního života ve své plastičnosti . 

Výše uvedený přístup má však také jednu výhodu: urputná snaha od-
dělovat od sebe jednotlivá sportovní odvětví vede k tomu, že každý spolek je 
popsán v přibližně stejné délce . Tím se dostane prostor i pro sporty, které v 
dnešní době již neexistují: pushball (týmové vytlačování obrovského míče z 
prostoru druhého týmu), pushball na koních, jízda na trojkole či cvičení ha-
sičů s žebříky .

Fotografická část textu přináší často dosud zcela neznámé vyobrazení 
a je jasnou devizou celé práce . Fotografie jsou mimo obvyklý popisek dopl-
něny často i tím, který závodník v daném zápase zvítězil atp . Kvalita zobrazení 
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