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ABSTRAKT 

 

Sokol je tělocvičná organizace, která za svých téměř 160 let existence prodělala řadu změn 

a byla několikrát státní mocí zakázána. Vždy však dbala a podporovala odkaz Miroslava 

Tyrše.  

Cílem diplomové práce je zhodnotit nabídku cvičení pro věkovou kategorii žáků a žákyň 

v Sokole. S použitím retrospektivní metody je stručně popsána historie Sokola za 

posledních téměř 160 let existence. Na základě porovnání průběžného počtu oddílů a 

vývoje členské základny je hodnocen vývoj od obnovy Sokola v roce 1990 do dnešních let 

se zaměřením na zvolenou věkovou kategorii. Jako analytická metoda je zvoleno 

dotazníkové šetření, které bylo rozesláno elektronickou cestou jednotlivým jednotám. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření byly vyvráceny nebo potvrzeny dříve 

stanovené hypotézy, které vycházely z akademických prací nebo z jiné dostupné literatury. 

Je potvrzeno, že členská základna žákovských kategorií od 90. let přes lehké výkyvy stále 

roste. Nejcitelnější růst byl v období okolo všesokolských sletů, kterých se tyto věkové 

kategorie pravidelně účastní. Zvláště viditelné to pak bylo v letech okolo XVI. 

všesokolského sletu konaného v roce 2018 v Praze. Členská základna sokolských jednot se 

mezi cvičenci do osmnácti let opírá hlavně o kategorii mladších žáků a žákyň. Pro ně se 

stále rozšiřuje nabídka jak sportovních oddílů, tak i oddílů všestrannosti. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Sokol is a body movement organisation that has undergone many changes during its almost 

160 years of existence and has been banned several times by the state power. However, 

she always cared for and supported Miroslav Tyrš`s legacy. 

 

 

The aim of the thesis is to evaluate the offer of exercices for the age category of youngs in 

Sokol. Using a retrospective method, the history of Sokol over the last almost 160 years of 

its existence is briefly described. Based on a comparison of the ongoing number of 

divisions and the development of the membership base, the development from the renewal 

of Sokol in 1990 to the present years is evaluated, focusing on the selected age category. 

A questionnaire survey is chosen as the analytical method, which was sent electronically 

to the individual units.  

 

 

Based on the results of the questionnaire survey, previously established hypotheses were 

disproved or confirmed, which were based on academic work or other available literature. 

It is confirmed that the membership base of student categories has been growing since the 

1990s, despite slight fluctuations. The most significant growth was in the period around the 

“Sokol slet”, in which these age categories regularly participate. This was especially 

visible in the years around the 16th “Sokol slet” held in 2018 in Prague. The membership 

base of the Sokol units rests among exercisers under the age of eighteen mainly on the 

category of younger pupils. For them, the offer of both sports clubs and versatility teams is 

constantly expanding. 
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Sokol, education, exercise, movement, vision, children, development, needs, democracy



Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 9 

1.1 Můj vztah k Sokolu ............................................................................................. 10 

Cíl práce a podcíle ............................................................................................................... 11 

1.2 Hlavní cíl práce .................................................................................................... 11 

1.3 Dílčí cíle práce ..................................................................................................... 11 

Teoretická část ..................................................................................................................... 12 

1.4 Metody použité v teoretické části práce a zkoumané prameny ........................... 12 

1.5 Historie Sokola .................................................................................................... 13 

1.5.1 Sokol před rokem 1990 ............................................................................... 14 

1.5.2 Obnova Sokola po roce 1990 ...................................................................... 17 

1.5.3 Sokol dnes ................................................................................................... 18 

1.5.4 Organizační struktura České obce sokolské ................................................ 21 

1.5.5 Alternativy Sokola ....................................................................................... 24 

1.6 Věkové kategorie Sokola ..................................................................................... 28 

1.6.1 Jednotlivé věkové kategorie ........................................................................ 28 

1.7 Všesokolské slety ................................................................................................ 31 

Praktická část ....................................................................................................................... 36 

1.8 Hypotézy .............................................................................................................. 36 

1.9 Metodologie výzkumné části ............................................................................... 37 

1.9.1 Výzkumný soubor ....................................................................................... 37 

1.9.2 Metody užité v práci .................................................................................... 37 

1.9.3 Dotazník ...................................................................................................... 38 

1.10 Výsledky dotazníku ............................................................................................. 40 

Diskuze ................................................................................................................................ 51 



Závěry .................................................................................................................................. 62 

Seznam použitých informačních zdrojů .............................................................................. 65 

Elektronické zdroje .............................................................................................................. 66 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 69 

 

 

  



9 

 

Úvod 

K Sokolu, stejně jako k pohybové aktivitě obecně, mám velmi vřelý vztah již od svého 

dětství. Proto jsem při uvažování nad tématem své diplomové práce chtěl psát o oblasti, 

která má právě co do činění se Sokolem, pohybovou aktivitou a bude mi celkově blízká. 

Vybral jsem si téma zaměřující se na věkovou kategorii žáků a žákyň, protože jsem 

i cvičitelem této věkové kategorie. 

Sokol se při své činnosti dlouhodobě věnuje mladým cvičencům, s nabídkou cvičení pro 

rodiče s dětmi přes žákovské kategorie a dorost až po dospělé kategorie. Také si ze svých 

členů vychovával a vzdělával cvičitele pro další generace. Široká nabídka různých oddílů 

koresponduje i s kulturní a vzdělavatelskou činností Sokola. 

Dovolím si zde parafrázovat jednu myšlenku z bakalářské práce A. Kašpara, podle kterého 

je pro některé země charakteristický určitý sport, pro Čechy je takto charakteristický Sokol 

(Kašpar A., 2018, s.79). 
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1.1 Můj vztah k Sokolu 

Do Sokola jsem začal chodit již v roce 1995, když mi ještě nebyly ani dva roky. 

Od počátku cvičení byla mou jedinou sokolovnou Tělovýchovná jednota Sokol Pražský. 

Nejprve jsem navštěvoval cvičení rodičů a dětí, kam mě doprovázela má maminka 

a dědeček z matčiny strany. Ten jako dlouholetý Sokol navštěvoval TJ Praga v době 

zákazu Sokola a až do konce svého života pravidelně docházel na cvičení mužů 

v T.J. Sokol Pražský. 

Po oddíle rodičů a dětí jsem přešel do předškolních dětí, později do mladších žáků, pak do 

starších žáků a dorostenců, a nakonec do svého současného oddílu mužů. Ten je v Sokole 

Pražském pro cvičence od osmnácti let a horní hranicí věku není omezen.  

V Sokole Pražském jsem se ve svých 21 letech stal cvičitelem mladších žáků a od té doby 

také vedu rozcvičky mužů. Zastával jsem funkci člena kontrolní komise (2015 - 2019) 

a v roce 2019 jsem byl zvolen jednatelem Tělocvičné jednoty Sokol Pražský. 

Stejně jako Miroslav Tyrš jsem i já navštěvoval Akademické gymnázium, dnes sídlící 

ve Štěpánské ulici v Praze. (http://www.agstepanska.cz/cs/site/n_skola/historie.htm)   

Sokol mě tedy provází mým životem již skoro od narození a jsem za to velice rád. 

Doufám, že se bude toto spojení i nadále rozvíjet. 

  

http://www.agstepanska.cz/cs/site/n_skola/historie.htm)
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Cíl práce a podcíle 

 

1.2 Hlavní cíl práce 

 

Hlavním cílem diplomové práce je porovnat a zhodnotit průběžnou nabídku cvičení pro 

věkovou kategorii žáků a žákyň v jednotlivých jednotách od obnovení činnosti Sokola 

v roce 1990 do současné doby.  

 

1.3 Dílčí cíle práce 

 

Dílčími cíli práce jsou: 

 

- stručně charakterizovat historii sokolské organizace 

 

- porovnat poměr sportovních oddílů versus oddílů všestrannosti 

 

- zjistit jaké akce jsou pořádané jednotou mimo obvyklá cvičení 

 

- zjistit jaká je pozice jednot vzhledem k ostatním sportovním aktivitám v jejich 

okolí 

 

- zjistit jaké jsou aktuální problémy jednot 

 

- zjistit směr vývoje členské základny jednot 
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Teoretická část 

1.4 Metody použité v teoretické části práce a zkoumané prameny 

V teoretické části diplomové práce byla použita retrospektivní metoda, ve které jsem 

vycházel z dostupných informačních zdrojů. Převážně jsem čerpal z informací získaných 

z absolventských prací studentů českých vysokých škol. Práce „Vývoj Sokola po roce 

1989“ Jana Floruse (2013) mi poskytla hodně historických dat k vývoji sokolské 

organizace po jejím obnovení po revoluci. Stejně tak i bakalářská práce Adama Kašpara 

(2018) obsahovala značné množství podkladů pro mou teoretickou část práce. Zaměřovala 

se na celou historii Sokola, ale období po obnově stručně popsala na základě zápisů 

ze sokolských sjezdů. Cvičení oddílů, akce jednoty, a i její historii popisovaly absolventské 

práce Hany Klimplové 2013), Hany Kratochvílové (2016) a Martiny Kváčové (2014). 

Každá z nich pojednávala o jiné tělocvičné jednotě, pokaždé v jiném kraji České republiky. 

Dalšími zdroji údajů byla statistická data vstřícně poskytnutá mojí domovskou jednotou 

T.J. Sokol Pražský a informace na webových stránkách České obce sokolské (ČOS). 

 

Dosud byly dostupné práce zaměřeny převážně jen na historii sokolské organizace, České 

obce sokolské a jednotlivých tělocvičných jednot. Pokud obsahovaly kapitolu o obnově 

Sokola v devadesátých letech 20. století nebo popisují aktuální stav, tak pouze velmi 

povrchově. Literatura k tomuto tématu tudíž není příliš dostupná. Jedněmi z mála prací, 

které se alespoň částečně této problematice věnují jsou výše uvedené bakalářské 

a absolventské práce (Klimplová 2013, Kratochvílová 2016, Kváčová 2014). Z těchto tří 

prací je nejvýraznější pohled na vývoj změn v Sokole v práci H. Klimplové. Zkoumá zde 

vývoj oddílů sokolské všestrannosti v Tělocvičné jednotě Sokol Pardubice 1.  

V historii a popisu ostatní spolků a organizací věnujících se (podobně jako Sokol) 

pohybové činnosti jsem vycházel v prvé řadě z tištěné literatury sportovních fakult 

univerzit v ČR, autorů publikací ve většině na nich působících, absolventských prací 

studentů a z vlastních internetových stránek jednotlivých organizací a spolků. 
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1.5 Historie Sokola 

V první části diplomové práce nelze opomenout poměrně stručný vhled do historie Sokola. 

Popisuji zde přes 150 let vývoje organizace, která je pro české země více než typická. 

Nelze ji tedy shrnout pouze jedním odstavcem o pár větách. Historický vhled je důležitý 

pro pochopení, na co chtěl Sokol po svém obnovení v roce 1990 navázat, kam směřovat 

a co mu bylo v mnohém i vytýkáno.  

Sokolové si tykají, oslovují se bratře a sestro a zdraví se pozdravem „Nazdar“. Členy 

Sokola nejsou jen muži. Sice to v tak počátcích organizace bylo, ale po pár letech 

a samostatných ženských tělovýchovných spolcích byly ženy přibrány i pod křídla Sokola. 

Sokol je založen na dobrovolnosti, kázni, demokracii a přátelství mezi všemi členy 

(Florus, 2013, s. 37). 

Sokol nikdy nepřestal fungovat, i když byl čtyřikrát oficiálně zakázán (Kratochvílová, 

2016, s. 6). Původní členové Sokola se i v nových, v té době Sokol nahrazujících, 

sportovních organizacích oslovovali bratře a sestro. Říkali, že jdou cvičit do Sokola. 

V době zrušení fungoval Sokol i mimo Čechy a Slovensko, kdy zahraniční organizace 

počítaly na statisíce Sokolů po celém světě (Kratochvílová, 2016). Nesmíme zapomenout 

zvlášť na Spojené státy Americké, kde je American Sokol nejpočetnější organizací mimo 

české území (okolo X. všesokolského sletu v roce 1938 čítal dle Jožáka (1998) na 40 až 50 

000 členů, dnes má cca na 4 500 členů - https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1622535-sokol-

dokaze-americany-oslovit-i-po-150-letech ). Americký Sokol, založený roku 1865 

v St. Louis ve státě Missouri, štědře podporoval již první slety a vedl ve Státech rozsáhlou 

vzdělavatelskou činnost nejen o Sokolu, ale i o Českých zemích a Československu. 

Americký sokol funguje dones pod Americkou obcí sokolskou (AOS) a mnozí jeho 

členové se účastní sletů a dalších akcí pořádaných Sokolem.  

Sokol nebudoval sokolovny jen jako místa na cvičení, ale jednalo se často i o kulturní 

centra měst a obcí. Dodnes se v sokolovnách pořádají plesy. Původní smysl slova Šibřinky 

pocházející ze slova šibřit – veseliti se, tropit si žerty. (Kváčová, 2014). Slovo bylo poprvé 

užito roku 1870 na prvních Šibřinkách konaných v Sokole Pražském. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1622535-sokol-dokaze-americany-oslovit-i-po-150-letech
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1622535-sokol-dokaze-americany-oslovit-i-po-150-letech
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Historie Sokola je pevně provázána z historií českých zemí. Členové Sokola aktivně 

vystupovali jak proti monarchii, tak proti nacizmu i proti komunistické totalitě. Sokol měl 

velkou roli na ustavení československých legií za první světové války. 

Sokol byl vždy poměrně nacionalisticky zaměřený spolek s odporem proti Němcům 

a katolicismu (Kratochvílová, 2014, s. 9). 

 

1.5.1 Sokol před rokem 1990 

Z nevole Čechů žijících na území Koruny české Rakouského císařství po pádu Bachova 

absolutismu (roku 1859) vznikla touha oddělit se od německé národnosti a vytvořit si 

vyloženě český spolek zaměřený na tělesný pohyb. Za jeho vznikem stáli přátelé 

Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš. Oba dva inspirovala antická idea kalokagathia, tedy 

čistota člověka jak fyzická, tak i duševní (Kváčová, 2014). K ní Miroslav Tyrš připojil 

ještě další aspekty, a to sociální vyspělost, připravenost pracovat a bránit svůj národ 

(https://www.sokol.eu/obsah/5458/poslani-ceske-obce-sokolske, 17.4.2020). 

Stalo se tak 16. února roku 1862 v Panské ulici v Praze, kde dodnes můžeme najít původní 

budovu tělocvičny Jana Malypetra. Tento prostor stále slouží pro výuku tělesné výchovy, 

aktuálně SPŠE Na Příkopě a Gymnázia profesora Jana Patočky. 

Na ustanovující schůzi byl zvolen starostou Tělocvičné Jednoty Pražské Jindřich Fügner 

a jeho náměstkem Miroslav Tyrš (Kašpar A., 2018). Ještě téhož roku začaly vznikat další 

jednoty v Čechách a na Moravě. 

Od 5. března stejného roku cvičili v této Malypetrově tělocvičně. Později si Jednota 

pronajala sál Apollo v Ječné ulici taktéž v Praze, kde byl také poprvé rozvinut prapor 

Sokola Pražského. Jeho autorem byl malíř Josef Mánes (Kváčová, 2014). Po Apollu cvičili 

členové jednoty v sále konviktu v Bartolomějské ulici. 3. července 1863 byla zahájena 

stavba sokolovny nedaleko Žitné brány, kde J. Fügner zakoupil na místě zbořených 

městských hradeb pozemek pro dům s velkou tělocvičnou. Nacházely se zde i dva byty pro 

rodinu Tyrše a Fügnera. Za následujících pět měsíců vyrostla nová budova a krátce na to se 

již cvičilo v nové tělocvičně (podle: 150 let Sokola Pražského, 2013). Jednalo se o největší 

a nejmodernější tělocvičnu ve střední Evropě (Kratochvílová, 2016). 

https://www.sokol.eu/obsah/5458/poslani-ceske-obce-sokolske


15 

 

Jméno spolku bylo změněno 13. listopadu 1864 z Tělocvičné jednoty Pražské na Sokol 

Pražský z důvodu využití pojmenování „Sokol“ pro černohorské revolucionáře 

(Klimplová, 2013). Roku 1865 zemřel Jindřich Fügner. 

Sokol nebyl jen o cvičení, ale i vzdělávání. Miroslav Tyrš proto mezi léty 1868 a 1872 

vydával po sešitech dílo „Základové tělocviku“. V těchto sešitech byl položen základ 

sokolské tělocvičné soustavy. Dílo tvořily čtyři skupiny. Jednalo se (podle Kössl, 2008) 

o: „cvičení bez nářadí a bez pomoci nebo oporu jiných (prostná), cvičení nářaďová, 

cvičení toliko pomocí jiných proveditelná (pořadová) (skupinová) a úpolová, do níž zařadil 

(odpory, šerm, zápas a rohování)“. 

Součástí Tyršových sešitů bylo i tělocvičné názvosloví, které se používá dodnes. 

Nejednota mezi jednotlivými tělocvičnými jednotami Sokolu poměrně škodila. Úřady 

ale v té době nedovolovaly vytvoření takovéto zastřešující organizace. Ke změně došlo 

až 24. března 1889 na ustanovující valném sjezdu České obce sokolské (ČOS). V tu dobu 

spojovala na dvaadvacet tisíc členů, kteří byli ze 185 jednot v Čechách (Kváčová, 2014). 

K 20. výročí založení Sokola se 18. června 1882 na Střeleckém ostrově v Praze konal první 

všesokolský slet.  

Miroslav Tyrš zemřel 21. srpna 1884 nedaleko rakouské vesnice Oetz v Tyrolsku 

na utonutí v řece Aach (Krejčí, 1986, s. 15). 

První světová válka znamenala pro Sokol velké změny. Většina můžu byla odvedena do 

války, sokolovny byly místo ke cvičení využívány jako lazarety. 24. listopadu 1915 byla 

z nařízení rozpuštěna i Česká obec sokolská. Sokolské jednoty zrušeny nebyly a v omezené 

míře pokračovaly ve své činnosti. 

Ihned po vzniku Československa obnovila Česká obec sokolská svou činnost. Sokolové 

dokonce působili jako pořádková služba a hradní stráž („republikánská stráž na Hradě 

pražském T. G. Masaryka“ (Kváčová, 2014)). V meziválečném období byl největší nárůst 

členské základny Sokola a sokolské hnutí se velmi slibně vyvíjelo skrze souhlasný tón 

s tehdejšími představiteli státu a na základě osamostatnění Československé republiky od 

Rakouska – Uherska. 
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22. února 1921 zakoupila Česká obec sokolská pozemky i s budovou Michnova paláce na 

pražském Újezdě. Po čtyřech letech rekonstrukce a budování zde bylo otevřeno 24.5.1925 

sídlo organizace pojmenované jako Tyršův dům. Bylo to symbolické jako dar osmému 

všesokolskému sletu v roce 1926 (Kratochvílová, 2016). 

Zabrání českého pohraničí nacistickým Německem znamenalo pro Sokol výraznou ztrátu 

majetku a omezení, dokonce až zánik pohraničních žup. Na Slovensku byl zabrán celý 

majetek Sokola.  

Druhá světová válka znamenala pro Sokol zákaz činnosti (12.4.1941) a mnoho členů 

Sokola bylo zatčeno a odvedeno do koncentračních táborů (na 12 000 členů, z toho přes 

4 000 bylo popraveno a umučeno podle Kváčová, 2014). Veškerý sokolský majetek byl 

zabaven. Členové Sokola se účastnili odbojové činnosti a byli hlavními pomahateli 

atentátníků na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Letecké perutě RAF 

v Anglii byly z velké části tvořeny sokoly, kteří utekli do Anglie bojovat proti 

nacistickému Německu. 

Po válce se zakázané tělovýchovné sportovní organizace spojily do Ústředního národního 

tělovýchovného výboru (ÚNTV) se záměrem sjednocení československé tělovýchovy 

a sportu. Nová organizace se měla jmenovat Tělovýchovný svaz Sokol. Snaha 

komunistické strany Československa o ovládnutí organizace však nezaznamenala úspěch 

a jednotlivé subjekty se dohodly na vlastní samostatnosti a vzniku společného svazu. 

Tím se tedy vytvořil Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV). Na konci roku 1947 

měl Sokol již přes jeden milion členů v 3367 jednotách, z čehož přes 50 % bylo žactva. 

(Kratochvílová, 2016, s. 13) 

Po komunistickém převzetí vládní moci se jedinou tělovýchovnou organizací stal Sokol, 

tam byly však dosazeny „vhodné“ osoby a Sokol byl v područí KSČ. 12. prosince 1952 byl 

Sokol opět zrušen zákonem O organizaci tělesné výchovy a sportu. I pod taktovkou ČSTV 

zůstaly sokolské myšlenky a ideály skrytě planout dál v odboru Základní a rekreační 

tělesné výchovy (ZRTV).  

V šedesátých letech byly opětné snahy o obnovu Sokola. Vpád vojsk Varšavské smlouvy 

však tuto snahu zhatil a následná normalizace opakování těchto snah nedovolila. 
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1.5.2 Obnova Sokola po roce 1990  

Jako pokaždé po tom, co byla činnost Sokola zakázána, vznikla touha ho znovu obnovit do 

původní slávy a rozsahu činnosti před jeho zákazem. Stejně tak tomu bylo i po Sametové 

revoluci v roce 1989 a přípravný výbor začal okamžitě jednat o možnostech na obnovu. 

Dne 3. prosince a 16. prosince 1989 byl první sraz sokolů v Městské knihovně v Praze. 

(Kratochvílová, 2016, s. 44) Nebyla to však činnost nikterak lehká. Doba zákazu Sokola 

byla poměrně dlouhá a mínění o Sokole bylo komunisty zmanipulované. V tělocvičnách již 

necvičili ti, kteří zažili největší slávu Sokola, a soudobí cvičenci neměli k Sokolu pořádný 

vztah. Byla však velká snaha účastnit se sletu, který plánovalo zahraniční sokolstvo na rok 

1990 do Paříže. 

 

Ustanovující sjezd ČOS 7. ledna 1990 na Výstavišti v Holešovicích (s účastí téměř 3000 

lidí - https://sokol.eu/obsah/5405/historicka-obdobi 14.4.2020) schválil stanovy a dal 

vzniknout Československé obci sokolské. Činnost ČOS byla tedy nakonec 21. února 1990 

obnovena. Následně se začaly obnovovat i jednotlivé sokolské jednoty. Bylo požádáno 

o navráceni Tyršova domu (tam však v té době sídlila Fakulta tělesné výchovy a sportu) 

a majetku jednotlivých jednot (na základě zákona z 9. května 1990). 

Roku 1994 vznikla Ústřední škola ČOS pro potřeby vzdělávání činovníků, cvičitelů 

a trenérů. Počet členů Sokola byl po jeho obnově na konci roku 1998, jak uvádí A. Kašpar 

(2018), 183 096 členů. 

Díky vzdělavatelům ČOS se v devadesátých letech dařilo organizovat jak rozhlasové, tak 

i televizní pořady s účelem propagace Sokola. Mimo to se dařilo organizovat i tematické 

akce na podporu sportovních oddílů. Členská základna zaznamenávala velmi pozvolný 

pokles ze skoro 200 tisíc členů při obnově (v roce 2004 - 184 860 členů), a lehký růst 

okolo roku 2009 (Florus, 2013, s.95). Dále již členská základna klesala na počtu. Snaha 

ČOS byla zaměřit se na mládež. Úspěšnost navrácení zabaveného majetku ČOS dosáhla 

k roku 2007 jen 75 % v důsledku toho, že podle zákona mohl Sokol uplatňovat nárok jen 

vůči ČSTV a jednotlivým jednotám (Florus, 2013). 

https://sokol.eu/obsah/5405/historicka-obdobi
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Náročné bylo navázat na předchozí slávu, která byla v době totality uměle potlačována 

a jméno Sokola bývalo pošlapáváno. Někým bylo očekáváno, že se snad Sokol obnoví do 

podoby známé z dob svého největšího rozkvětu, to ale však již nebylo možné. V té době 

Sokol neměl konkurenci. V devadesátých letech sice navazoval na předchozí tradici, 

ale popravdě začínal skoro od nuly, jako ostatní vznikající sportovní organizace. Poměrně 

velkou výhodu měl při své obnově v navrácení rozsáhlého majetku. Ten se ale často vracel 

ve velmi zbídačeném stavu po mnohaletém užívání bez nutných oprav a jednotám 

přidělával spíš vrásky na čele. 

Po sametové revoluci se rozpadl systém systematické sportovní přípravy a výchovy 

mládeže. Zanikaly sportovní třídy, sportovně zaměřené školy. Snížil se počet sportujících 

na školách. Ubylo zájmových sportovně orientovaných kroužků na školách a stát přestal 

přispívat na lyžařské a sportovní kurzy. Ve sféře profesionálního sportu docházelo 

k odchodu talentů za hranice kvůli lepším možnostem tréninku a společně s nimi odcházeli 

i trenéři. Na vzestupu začaly být sporty do té doby neprovozované. Zodpovědným orgánem 

za sport se nyní stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční problémy 

s financováním se dařilo částečně řešit příjmy z loterijní společnosti SAZKA a.s. (Grexa, 

2011). 

 

1.5.3 Sokol dnes 

Sokol dnes patří do zájmových volnočasových aktivit. Jedná se o jedno z největších 

občanských sdružení (čtvrté v pořadí), co se počtu členů týče v současné době. Počet členů 

této organizace je cca 190 000 aktivních členů ve 45 župách. Z nich polovina je mladších 

dvaceti šesti let (Kratochvílová, 2016, s. 6), počet členů 160 tisíc je uváděný podle 

Sokol.eu (https://www.sokol.eu/obsah/17559/slavnostni-zasedani-vyboru-cos-k-100-

vyroci-republiky, 2018). 

Sokol nabízí aktivity a cvičení od vyloženě rekreačního charakteru až po sport výkonnostní 

vrcholový. Činností Sokola není a nikdy nebyl jen a pouze pohyb a sport. Stále fungují 

odbory vzdělavatelů, kteří usilují o edukaci mladších ročníků. Sokolské jednoty mají 

i svoje divadélka, hudební soubory apod., které jsou využívány pro kulturní a společenské 

akce. 

https://www.sokol.eu/obsah/17559/slavnostni-zasedani-vyboru-cos-k-100-vyroci-republiky
https://www.sokol.eu/obsah/17559/slavnostni-zasedani-vyboru-cos-k-100-vyroci-republiky
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Sokol je místo setkávání několika generací, kde jednota a členové mohou tvořit druhou 

rodinu. 

Pro činnost Sokola je také třeba školit a doškolovat cvičitele. Je to práce dlouhodobého 

charakteru a jako nejvhodnější se jeví, soustředit se na cvičitele již od jejich prvních 

školení, tj. cvičitel čtvrté třídy – pomahatel.  

Můžeme říci, že Sokol dnes své jméno rozhodně neztratil. Stálo však mnoho úsilí a práce 

očistit jeho jméno po revoluci. Sokol dnes není rozhodně jen o všestrannosti a pořadových 

cvičeních, ale i vrcholovém výkonnostním sportu, což dokazují mnozí členové Sokola, 

kteří se účastnili a účastní i olympiád. Z těch současných mohu jmenovat například: 

A. Choupentiche (šerm), J. Ježka (judo), J. Orsága (vzpěrač).  

Stále vychází časopis Sokol, který se stará o informování členské základny. Vychází již od 

roku 1871 na návrh Miroslava Tyrše. V prvním čísle M. Tyrš formuloval myšlenku Sokola 

pod titulem „Náš úkol, směr a cíl“. V letošním roce 2020 již vychází 77. ročník tohoto 

časopisu. Navazuje tak na výše zmíněný historický časopis Sokol vydávaný od roku 1871 

a dále na Sokolský věstník vydávaný od roku 1897.  

Sokolské slety ani dnes nepřišly o svou majestátnost. Pokud se však podíváme na počet 

cvičenců na sletech konaných v letech 1948 a 2018 a porovnáme ho s počtem členů Sokola 

v daném roce, tak zjistíme, že účast cvičenců již není hromadná. Půl milionu cvičících 

z více než jednoho milionu členů Sokola a přes dva miliony diváků v roce 1948 

(Kratochvílová, 2016, s. 12), v roce 2018 – na 15 000 účastníků ze 160 tisíc členů 

(https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/sokolsky-slet-oslavi-100-let-republiky-

predstavi-se-az-15-tisic-cvicencu/5bca221e59841d79e18ab592). Po období spartakiád se 

Sokol opět mohl vrátil ke sletům, navíc postupně s poměrně slušně narůstající podporou 

veřejnosti. Slet není jen demonstrací síly, ale propagací hnutí, kterého se účastní všechny 

kategorie. Ať už se jedná o různé věkové kategorie i pohlaví.  

Česká televize pravidelně vysílá Sokolský magazín. Jedná se o týdeník ze života 

sokolských jednot, který začíná sokolským pozdravem „Nazdar!“. Vysílá se v premiéře 

vždy v sobotu dopoledne na ČT Sport.  

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/sokolsky-slet-oslavi-100-let-republiky-predstavi-se-az-15-tisic-cvicencu/5bca221e59841d79e18ab592)
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/sokolsky-slet-oslavi-100-let-republiky-predstavi-se-az-15-tisic-cvicencu/5bca221e59841d79e18ab592)
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V roce 2019 vstoupil v platnost Památný den sokolstva jako památný den České republiky. 

Datum 8. října bylo zvoleno pro každoroční připomenutí padlých bratrů a sester během 

tří domácích odbojů na základě historické souvislosti, kdy zastupující říšský protektor 

Reinhard Heydrich nechal gestapem v noci ze 7. na 8. října 1941 zatknout sokolské 

činovníky. Ti byli následně vyslýcháni, mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních 

táborů. Vzhledem k tomu, že se většina činovníků na svá místa po válce již nevrátila, se 

jedná o nejrozsáhlejší zásah proti členům Sokola za celou jeho dlouhou historii.  

Všechny tyto činnosti pomáhají k dnešní mediální propagaci Sokola a oslovení i mladších 

generací. 
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1.5.4 Organizační struktura České obce sokolské 

 

Na vrcholu organizace Sokol je zaštiťujícím spolkem Česká obec sokolská (ČOS). 

Jedná se o dobrovolný a smyšlením demokratický spolek. Tento spolek tvoří tři úrovně. 

Jedná se o tělocvičné jednoty, sokolské župy a ČOS. Ty všechny jsou vedeny jako 

právnické osoby. ČOS jako spolek hlavní zřizuje tělocvičné jednoty a sokolské župy. 

Ty jsou spolky pobočnými. Nejvyšší norma ČOS jsou stanovy České obce sokolské. 

Ty jsou závazné jak pro členy Sokola, tak i pro tělocvičné jednoty a sokolské župy. 

Nejvyšším orgánem ČOS je Sjezd ČOS. 

 

Tělocvičná jednota je základní a zároveň i nejmenší organizační článek Sokola. 

Zde probíhají jednotlivá cvičení. Název užívají „Tělocvičná jednota Sokol“ a dále dle své 

oblasti působení s možnými výjimkami. Zkrácený název se uvádí „T.J. Sokol“. Jednota 

nemusí být členem České obce sokolské a ani členové dané jednoty nejsou jejími členy, 

pak se jedná o „Tělovýchovnou jednotu Sokol“. Tělocvičná jednota může vystoupit z ČOS 

jedině za splnění podmínek uvedených ve stanovách České obce sokolské. Tím pádem 

je samostatná a nezávislá na ČOS. Tělocvičná jednota se stává členem ČOS rozhodnutím 

předsednictva ČOS o její podané žádosti. Právním zřizovatelem jednoty je ČOS. Jednota 

většinou vlastní i majetek (sokolovnu), kde oddíly cvičí. Nejvyšším orgánem jednoty je 

valná hromada, která se koná jedenkrát ročně. V mezidobí rozhoduje výbor jednoty, 

složený v nejmenším počtu členů ze starosty, místostarosty a jednatele. Dalšími možnými 

členy je hospodář jednoty, náčelník a náčelnice a další zvolení zástupci členů jednoty.  

Vstupem do jednoty se jedinec stává automaticky i členem ČOS. „Původně to bylo tak, že 

byl člen jednoty přijat do Sokola na půl roku takzvaně „na zkoušku“. Až když se seznámil 

s historií, pravidly a řády jednoty, chodil řádně do cvičení, tak mohl složit sokolský slib“ 

říká PaedDr. Jaroslav Nešpor, bývalý vzdělavatel sokolské župy Jana Máchala sídlící 

v Brně (https://www.ceskatelevize.cz/porady/10406331335-sokol-sila-

tradice/212471290470020/video/209400, 6/2012). 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10406331335-sokol-sila-tradice/212471290470020/video/209400
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10406331335-sokol-sila-tradice/212471290470020/video/209400
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Seskupení více tělocvičných jednot do územně většího celku se nazývá sokolská župa. 

Ta zajišťuje obousměrné spojení mezi jednotlivými jednotami a ústředím České obce 

sokolské. Úkolem sokolské župy je zajišťovat administrativní chod jednot a zabezpečovat 

sportovní a kulturní život v územní oblasti svého působení. Jména sokolských žup vznikla 

historicky podle pojmenování místa svého působení, nebo podle historické české 

osobnosti, nebo jsou pojmenovány po sokolech a činovnících Sokola. Název vždy začíná 

„Sokolská župa“. Župa vzniká z podnětu jednot, nebo předsednictva ČOS. Nyní se člení na 

jednotlivé župy, které odpovídají samosprávnému uspořádání České republiky. V každém 

ze 14 krajů se nachází určitý počet sokolských žup. Dohromady se v současné chvíli 

nachází v České republice 42 žup. (https://sokol.eu/obsah/5467/zakladni-organizacni-

struktura-ceske-obce-sokolske, 12.4.2020) Župa může obsahovat pouze jednoty, které leží 

ve stejném kraji jako ona samotná. Nemůže být tedy jedna župa ve více krajích.  

 

Nejvyšším celkem je Česká obec sokolská, ta sdružuje jednotlivé sokolské župy. 

Starosta/starostka ČOS, jakož i ostatní členové statutárního třináctičlenného předsednictva 

ČOS, je volen ze středu výboru. Ten je složen ze zvolených zástupců sokolských žup.  

„Česká obec sokolská byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat 

tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní 

a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání 

v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, 

k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné 

zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází z odkazu Miroslava 

Tyrše a Jindřicha Fügnera“ (https://sokol.eu/obsah/5486/definice-ceske-obce-sokolske, 

12.4.2020). 

 

ČOS spolupracuje s jednotlivými župami a jednotami a společně mají zájem na uchování 

statusu veřejné prospěšnosti.  

https://sokol.eu/obsah/5467/zakladni-organizacni-struktura-ceske-obce-sokolske
https://sokol.eu/obsah/5467/zakladni-organizacni-struktura-ceske-obce-sokolske
https://sokol.eu/obsah/5486/definice-ceske-obce-sokolske


23 

 

Odbor všestrannosti ČOS 

Odbor všestrannosti České obce sokolské nese zkratku OV a je nejpočetnější složkou ČOS 

(Klimplová, 2013). Náplní toho odboru je dále nést a rozvíjet odkaz M. Tyrše, tj. cvičení 

pro běžnou populaci, bez ambicí o maximální sportovní výkon. Pod odbor všestrannosti 

spadají dvě třetiny všech členů Sokola (Florus, 2013). Cvičení tedy podporuje zdraví, 

kondici a vede člověka k všestrannému rozvoji. Není limitováno věkem. Cvičenci se 

v oddílech tohoto odboru věnují různorodým a pestrým aktivitám. Jedná se například 

o základy sportovní a moderní gymnastiky, rytmickou gymnastiku, aerobik, cvičení 

s náčiním, pohybovou výchovu, základy atletiky, různé taneční směry, míčové a netradiční 

hry a sporty, základy bojových umění, zdravotní gymnastiku, pobyt v přírodě a turistiku. 

Cvičenci se do oddílů dělí podle věku a podle zaměření oddílu. Činnost odboru 

všestrannosti v tělocvičné jednotě řídí náčelník a náčelnice jednoty. Náčelník řídí mužské 

složky a náčelnice oproti tomu složky ženské. Náčelník a náčelnice společně se cvičiteli 

jednotlivých oddílů tvoří náčelnictvo jednoty (Florus, 2013, s. 35). 

Odbor sportu ČOS 

Odbor sportu ČOS vznikl ze zájmu členů Sokola o sport. Nestačil jim již všestranný rozvoj 

jedince. Členové odboru sportu reprezentují Českou republiku jak na mezinárodních 

soutěžích, tak i na Olympijských hrách. V současné chvílí čítá odbor sportu na 

80 sportovních odvětví, ve kterých je evidováno na 2000 sportovních oddílů 

(https://sokol.eu/obsah/25/odbor-sportu-cos, 14.4.2020). V tělocvičné jednotě zodpovídá 

za sportovní oddíl vedoucí odboru sportu dané jednoty. 

Vzdělavatelský odbor ČOS 

Vzdělavatelský odbor České obce sokolské (zkratkou VO) se věnuje kulturní, společenské 

a vzdělávací činnosti. Zaštiťuje činnost divadelních, folklórních, pěveckých, hudebních 

a loutkařských souborů. Tyto soubory rozšiřují činnost Sokola a odkazují na myšlenku 

zakladatelů Sokola, a to všestranný rozvoj jedince. V rámci toho organizují i různé 

přednášky a společenská setkání. Vzdělavatelský odbor ČOS je složen z jednotlivých 

vzdělavatelů tělocvičných jednot (https://sokol.eu/obsah/31/vzdelavatelsky-odbor-cos). 

Vzdělavatelský odbor jednot připravuje všechna školení pro cvičitele. 

https://sokol.eu/obsah/25/odbor-sportu-cos
https://sokol.eu/obsah/31/vzdelavatelsky-odbor-cos)
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1.5.5 Alternativy Sokola 

Sokol nebyl nikdy v Českých zemích jedinou tělovýchovnou organizací, která by tak 

neměla konkurenci. Byl založen ve správnou chvíli a politická situace s historickým 

vývojem mu přála. Ostatní spolky také průběžně rostly a klesaly na popularitě, stejně jako 

Sokol. Zvláště pak po pádu Rakouska – Uherska v důsledku vzrůstající plurality 

společnosti. Tělovýchovně vyspělé české země se po vzniku Československé republiky 

hojně rozšířily i na Slovensko. Rozvoj organizací byl ve třicátých letech výrazně ovlivněn 

nedostatkem financí v důsledku světové finanční krize. Spolky, i když některé (například 

Sokol) hlásaly svou nezávislost, se přeci jen přikláněly a sympatizovaly s určitými 

politickými hnutími, a tím představovaly významnou sílu ve státě. V rámci těchto k Sokolu 

alternativních spolků a organizací byly pohybové aktivity zaměřeny jak na dospělé 

cvičence, tak i na žákovské kategorie. U většiny z těchto organizací a spolků lze 

vysledovat „rodinnou tradici“.  

 

Německé tělocvičné spolky – První DTV (Deutsche Turnverein) spolek byl založen 

12.8.1849 v Aši, ale hlavní rozkvět jednoty zaznamenaly mezi léty 1861 až 1862, zvláště 

pak ve velkých městech. Pořádali Turnfesty, které můžeme připodobnit sokolským sletům. 

V Praze fungoval od roku 1843 tělovýchovný ústav Rudolfa Stephanyho, který 

navštěvoval i Miroslav Tyrš (Waic, 2013). Zde byl cvičitelem i Jan Malypetr, u kterého 

byla později v tělocvičně svolána první a ustanovující schůze Tělocvičné jednoty pražské. 

V Praze byla roku 1881 snaha o založení česko-německého tělocvičného spolku, ta však 

ztroskotala na nedostatku financí pro tento spolek. Bohatí Němci chtěli podpořit jen spolek 

výhradně německý. Založil se tedy spolek německý (Prager Männer Turnverein založený 

16.1.1861) a český – Tělocvičná jednota pražská (Rychnovsky, 1912, Grexa, 2011). 

 

Orel – Katolický spolek vzniklý v nábožensky aktivních oblastech Českých zemí. 

Při katolických spolcích se začaly zakládat tělocvičné odbory, první byl v Praze při Jednotě 

katolických tovaryšů roku 1896. Bylo to na základě protikatolické zaujatosti v jiných 

spolcích, dokonce i v Sokole. Tělocvičné odbory se roku 1908 spojily. Roku 1909 přijaly 

název Orel podle slovinského vzoru. Ve třicátých letech 20. století se jednalo o druhou 
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nejpočetnější sportovní organizaci v Československu s cca 140 000 členy v roce 1935, 

Sokol měl v tu dobu na 819 000 členů (Grexa, 2011). Český a slovenský Orel, ústředím 

sídlící v Brně, se rozdělil na základě příklonu slovenského Orla k Hlinkově Slovenské 

lidové straně. Orel pořádal i slety, jednoty se seskupovaly do žup po vzoru Sokola, 

vydávaly časopis Orel. Oproti Sokolu přidali v Orlu i další sporty, jednalo se například 

o box, kopanou, košíkovou, tenis, házenou a další sporty. Stále se ale i tak jednalo 

o vedlejší činnost (Grexa, 2011). Členy Orla byli i aktivní účastníci druhého odboje, 

kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 

(http://www.orel.cz/?ukaz=pocatky_orla_morava)  

 

DTJ – Dělnické tělocvičné jednoty. Jednalo se o snahu o kopírování Sokola, ten ale 

kritizovaly na základě „buržoazie“ ve vedení organizace. Oddělili se od Sokola v roce 

1897, neboť do té doby dělníci byli často členy Sokola. Roku 1897 vznikla v Praze 

zásluhou 150 účastníků Dělnická tělocvičná jednota – hnutí dělnických tělocvičných jednot 

v českých zemích (Grexa, 2011). Roku 1903 byl založen Svaz dělnických tělocvičných 

jednot (SDTV) v Praze, roku 1921 byla založena Federace DTJ (FDTJ), svázaná 

s Komunistickou stranou Československa. Na základě bolševické revoluce vznikl konflikt 

mezi svazem dělnických tělocvičných jednot a federací dělnických tělocvičných jednot. 

Při svých cvičeních využívali sokolskou soustavu, ale odmítali vrcholové cviky, od roku 

1905 vydávali časopis Tělocvičný ruch. V roce 1921 byla I. spartakiáda FDTJ a I. dělnická 

olympiáda SDTV. Po vzestupu nacistického Německa se obě hnutí smířila. Členové DTJ 

se sami pokládali za pokračovatele Tyršových ideálů (podle Muchy, 1955, s. 43: používali 

Tyršovo heslo: „Kupředu, zpátky ni krok“ - „jemuž právě Klement Gottwald dal skutečně 

pokrokovou a revoluční náplň“). Stejně jako u Sokola došlo v devadesátých letech 

po sametové revoluci k jeho obnovení.  

 

Skaut – Dobrovolné hnutí snažící se o všestranný rozvoj jedince s ohledem na přírodu. 

Bez politických ambicí, bez rozdílů mezi členy. Skaut byl založen roku 1907 a na světě 

čítá na 40 milionů svých členů (Nosková, 2013, s. 9). V Českých zemích se skauting začal 

objevovat ve dvacátých letech 20. století zásluhou F. Hofmeistera, J. Hořejšího 

http://www.orel.cz/?ukaz=pocatky_orla_morava)
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a A. B. Svojsíka. Svojsík byl mimochodem i členem Sokola, náčelník Jungmannovy župy 

a měl snahu spojit skauting se sokolstvím. Skauting si přizpůsobili pro Čechy částí 

z anglického a částí z amerického skautingu do své podoby, a to junáctví (podle Svoboda, 

1994 in Nosková, 2013, s. 15). Svojsíkova cesta do Anglie roku 1911 se považuje za zrod 

českého skautingu a oficiální založení Junáka – Českého skauta 15.6.1914. Společně se 

Sokoly vykonávali Skauti hlídky a střežili pořádek při vzniku republiky roku 1918. 

Na sokolském sletě v roce 1938 dokonce junáci a skautky také vystupovali, aby ukázali 

svůj vztah k Československu. Počtem jich bylo na konci třicátých let 65 000 (Nosková, 

2013, s. 21), sokolů skoro rovný milion. Junák – Český skaut měl a má bližší vztah 

k přírodě. ČOS se ve svých počátcích dokonce od pobytu v přírodě distancovala, ale se 

vznikem Komise pobytu v přírodě se začala orientovat i tímto směrem (Sýkorová, 2016). 

Stejně jako Sokol, tak i Junák byl několikrát zakázán totalitními režimy. 

 

ČSTV –Jednotná dobrovolná tělovýchovná organizace (JDTO) zastřešovala od června 

1956 oblast tělovýchovy a sportu jako nestátní organizace. Československý svaz tělesné 

výchovy vznikl přejmenováním JDTO na svém ustanovujícím sjezdu ve dnech 

2. a 4.3.1957.  Činnost ČSTV byla vykonávána v tělovýchovných jednotách dělících se na 

oddíly a odbory základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV). Nad nimi byly výbory, 

okresní a krajské organizace. V roce 1961 již měla ČSTV přes 1,5 milionu členů 

(Grexa, 2011, s. 195) když v ČSR žilo v témže roce necelých 9,6 milionu obyvatel (přesný 

počet obyvatel byl 9 571 531; 

https://www.czechdemography.cz/res/archive/001/000177.pdf?seek=1466618243). 

Ke konci roku 1989 měla ČSTV na 2 miliony členů a opírala se o rozsáhlou strukturu 

centralizovaného řízení. Po sametové revoluci byly nahrazeny již nevyhovující zákony, 

byly přijaty nové, na základě kterých mohly do té doby zakázané organizace a kluby 

požádat o navrácení svého zabaveného majetku, byli rehabilitováni sportovci. První takto 

uvolněný spolek byl Československý olympijský výbor, a to již v prosinci roku 1989. 

Činnost ČSTV byla ukončena k 25.3.1990. Stalo se tak na národním sjezdu, kde byly 

Český svaz tělesné výchovy (ČeSTV), Slovenské sdružení tělesné kultury (SZTK) na 

Slovensku a Československá konfederace sportovních a tělocvičných svazů prohlášeny 

https://www.czechdemography.cz/res/archive/001/000177.pdf?seek=1466618243)


27 

 

za nástupnické organizace ČSTV (Grexa, 2011). Český svaz tělesné výchovy (ČeSTV) 

začal užívat zkratku ČSTV a 27.dubna 2013 se transformoval na Českou unii sportu 

(ČUS). Ta pod sebou sdružuje sportovní svazy a tělovýchovné spolky v České republice. 

ČUS je členem Českého olympijského výboru (https://www.cuscz.cz/o-nas/co-je-cus.html, 

15.4.2020). Některé jednoty Sokol nejsou členy České obce sokolské, ale České unie 

sportu (ČUS). 

 

ČASPV – Česká asociace sportu pro všechny. Vznikla oddělením a osamostatněním ZRTV 

od ČSTV roku 1992 a jejím následným přejmenováním. Roku 2005 čítala ČASPV na 

270 tisíc členů (Kostková, 2005, s. 130) 

 

Ostatní sportovní organizace volného času - Sokol se ve svých počátcích věnoval mnoha 

sportovním odvětvím, ale zároveň odmítal do své činnosti řadit velký počet sportů. Tím 

pádem vzniklo mnoho spolků a klubů, které tyto sporty zaštiťovaly. Ve dvacátých letech 

20. století si Sokol začal uvědomovat tento problém a na základě poptávky mládeže začal 

přijímat sporty a sportovní hry pod svá křídla (Grexa, 2011). To už se ale jednotlivé sporty 

začaly sdružovat do svazů, které pak zaštítily další organizace. 

Výše popsané spolky a organizace se věnovaly a měly oddíly i pro děti, respektive pro 

žákovské kategorie. Jediný ale Sokol nabízel cvičení pro všechny kategorie až do 

seniorského věku.  

https://www.cuscz.cz/o-nas/co-je-cus.html
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1.6 Věkové kategorie Sokola 

Sokol nabízí cvičení pro všechny věkové kategorie, od nejmenších dětí až pro seniory. 

Prostup mezi oddíly je postupně plánovaný, ale věk není stoprocentním kritériem pro 

přestup z oddílu do oddílu. Mezi jednotlivými jednotami jsou v tomto ohledu drobné 

rozdíly. Spíše se tak děje se začátkem nového cvičební roku. Na příkladu T.J. Sokol Praha 

Královské Vinohrady je ukázáno rozdělení cvičenců do jednotlivých oddílů podle 

věkových kategorií. V oddílech rodičů a dětí cvičí děti ve věku dva a půl až čtyři roky 

v doprovodu osoby starší 18 let, předškolní děti jsou zastoupeny ve věku od čtyř do sedmi 

let. Žáci jsou rozděleni do dvou kategorií, a to na mladší žáky (6 až 11 let) a starší žáky 

a dorost (11 – 18 let). Stejné věkové rozmezí určuje i oddíly mladších a starších žákyní 

a dorostenek. Cvičenci starší 18 let pak navštěvují oddíl mužů, případně oddíly seniorek 

a věrné gardy, kde již věk není vymezen. Pro ženy nabízí tato tělocvičná jednota v rámci 

sokolské všestrannosti oddíly zdravotního a kondičního cvičení a aerobiku 

(www.sokolvinohrady.cz, 28.4.2020). 

Často chodí sourozenci po delší dobu do jednoho oddílu společně, i když by jeden mohl 

například pokračovat už do dalšího oddílu pro starší cvičence. Kromě samotného cvičení, 

rozvoje pohybových schopností a získávání pohybových dovedností probíhá v oddílech 

také socializace dětí. 

Ve dvacátých letech 20. století byla povinná tělesná výchova založena stále na Tyršově 

soustavě, ke které postupně přibývalo prosazování her a přirozených cvičení 

(Grexa, 2011).  

1.6.1 Jednotlivé věkové kategorie 

Na prvním místě bych chtěl zmínit věkové kategorie odboru všestrannosti ČOS. Sokol 

nemá jasně a striktně definovány věkové hranice pro jednotlivé oddíly. Zažité je však 

v jednotlivých tělocvičných jednotách podobné dělení na cvičení rodičů a dětí, 

předškoláků, mladších žáků, starších žáků a dorostu a dospělého členstva, kde bývá i oddíl 

seniorů. „Je vhodné děti rozdělovat na více věkových skupin, neboť zvlášť při vývoji 

v tomto dětském věku dochází k velkým rozdílům. Zvláště je pak třeba oddělit ty nejmenší 

od starších“, říká cvičitelka R+D Dana Absolonová, jak je uvedeno v publikaci 150 let 

Sokola Pražského (2013). 

http://www.sokolvinohrady.cz/
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Na cvičení rodičů a dětí docházejí a cvičí pod dohledem svých rodičů děti ve věku od dvou 

let (výjimečně i dříve) do tří let, než nastoupí do mateřské školy. Cvičební hodinu vždy 

zahajuje rozcvička, například spojená s nějakou říkankou. Ke cvičení se zde využívá 

rozličného nářadí a náčiní, které je v sokolovně k dispozici a jeho využití je upraveno 

pro tuto věkovou kategorii. Závěr hodiny se nese v duchu soutěživých her a zklidnění, 

například za pomoci padáku. Někdy jsou i cvičební hodiny zaměřeny a upraveny podle 

termínu, například Čertovská hodina, hodina ke konci cvičebního roku. Mimo obvyklá 

cvičení v tělocvičnách konají oddíly i letní a zimní výlety, pobyty na horách, vodácké akce 

a vystoupení. Cvičenci se účastní soutěží a všesokolských sletů, kde pro ně bývají 

připraveny sletové skladby.  

 

Následujícím oddílem jsou předškolní děti, kde se již cvičí bez rodičů a za děti mají plnou 

zodpovědnost cvičitelé daného oddílu. Věnují se zde všeobecné pohybové průpravě, která 

je důležitá jak pro život, tak i pro možné pokračování například konkrétním sportem 

ve specializovaném oddíle. Cvičí se především na gymnastickém nářadí a čas se věnuje 

i pohybovým a sportovním hrám. 

 

Žáci a žákyně jsou další věkovou kategorií sokolské všestrannosti. Obvykle již necvičí 

všichni pospolu, ale rozdělují se podle pohlaví na žáky a žákyně. Dále se dělí na mladší a 

starší žáky. Cvičební hodiny jsou klasicky rozděleny na tři části, a to na rozcvičku, hlavní 

část a závěr. V hlavní části je většina činnosti založena na gymnastickém cvičení 

a sportovní gymnastice. Na závěr hodiny bývají připraveny hry a soutěže. V rámci 

cvičebního roku jsou opět některá cvičení upravena do speciální podoby vzhledem k datu 

a části roku a jsou také nacvičovány sletové skladby pro všesokolské slety. V oddílech se 

po čas cvičebního roku konají obvykle různorodé soutěže. Mimo tělocvičnu se vyráží na 

výlety, kulturní akce a soutěže v různých disciplínách. Jednoty pro tuto věkovou kategorii 

chystají i letní tábory a zimní pobyty na horách. 

Cvičení dorostenců a dorostenek se často v jednotách spojuje buďto se cvičením starších 

žáků, nebo cvičením dospělých. 
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Dospělí cvičí v oddílech mužů a žen. Vzhledem k velké věkové rozmanitě se liší činnost 

v jednotlivých tělocvičných jednotách na základě věkového složení členů oddílu. V oddíle 

může být přítomno i více družstev, každé s jinou náplní. Ta je založena na všestranném 

pohybovém rozvoji a pestré sportovní činnosti. Základ tvoří opět gymnastická cvičení 

doplněná o nová pohybová cvičení. Muži i ženy nacvičují jak na interní vystoupení jednot 

například na akademiích, tak i na předsletové přehlídky a mezinárodní akce. 

Podle zaměření oddílů se připravují a soutěží na sportovních kláních. Vrcholem nácviku 

skladeb je opět vystoupení na všesokolských sletech, konaných pravidelně každých 6 let. 

Cvičení seniorů často neklame svým názvem a senioři zde opravdu cvičí. A to dosti 

usilovně. Řada z nich zažila Sokol ještě před jeho zákazem v roce 1952 a pravidelnému 

režimu s drilem zůstávají věrni i nyní. Nově se ale zapojují různá zdravotní a kompenzační 

cvičení pro podporu jejich zdraví. 

K dalším oddílům patří například někde zřízená Věrná garda (původně stará garda). 

Cvičenci již nejsou schopni přes svůj pokročilý věk navštěvovat obvyklá cvičení. V Sokole 

ale prožili mnoho let, poznali mnoho přátel, a tak se alespoň scházejí, i když necvičí. 

Na akcích tělocvičných jednot pomáhají s organizací a zastávají například pozice 

vzdělavatelů. 

Na závodech odboru všestrannosti České obce sokolské, které jsou plánovány na červen 

2020 jsou vymezeny následující věkové kategorie: předškolní děti 6 let a mladší, mladší 

žáci a žákyně I (7 až 9 let), mladší žáci a žákyně II (10 až 11 let), starší žáci a žákyně III 

(12 až 13 let), starší žáci a žákyně IV (14 až 15 let), dorostenci a dorostenky (16 až 18 let), 

muži a ženy (19 let a starší). „V přeboru ČOS rozhoduje o zařazení cvičence (cvičenky) do 

příslušné kategorie rok narození.“ (https://www.sokol.eu/priloha/39883/rozpis-

vsestrannost2-2019-2020.pdf, 28.4.2020). 

 

Ve sportovních oddílech odboru sportu ČOS se děti a cvičenci dělí do oddílů a kategorií 

podle požadavků a pravidel jednotlivých sportů, kterým se děti věnují. Mimo hodiny 

oddílů připravují jednoty ve spolupráci s cvičiteli a trenéry soustředění, letní tábory 

a podobně. 

https://www.sokol.eu/priloha/39883/rozpis-vsestrannost2-2019-2020.pdf
https://www.sokol.eu/priloha/39883/rozpis-vsestrannost2-2019-2020.pdf
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Všechny oddíly, jak už sokolské všestrannosti, tak i sportovní, se obvykle představují na 

akademiích a exhibicích pořádaných jednotami a župami. Součástí činnosti jsou i brigády 

členů tělocvičné jednoty, kdy členové dobrovolně pomáhají s úklidem či opravami jednot. 

Nejstarší a charakteristickou kulturní akcí Sokola je konání Šibřinek. Ty mají historický 

původ již v roce 1870 a jedná se svým způsobem o maškarní ples. Součástí šibřinek bývá 

i dětský karneval pro děti. 

 

1.7 Všesokolské slety 

Všesokolský slet je hromadné vystoupení cvičenců Sokola při sletových skladbách. 

V dnešních dnech se koná každých šest let. Jedná se o tělovýchovnou kulturní akci pod 

širým nebem. Popis těchto akcí provedl Miroslav Tyrš ve stati „Sokolské úvahy a řeči“ 

z roku 1910 (Vránová, 2008, s.9). První veřejné cvičení Sokolů bylo již 1. června 1862. 

Stalo se tak při příležitosti svěcení praporu Sokola Pražského od Josefa Mánesa. 

Od založení Sokola v roce 1862 se do první světové války konalo celkem šest sletů 

v nepravidelných intervalech. Za období první ani druhé světové války se slety nekonaly. 

(Novotný, 2019).  

 

První slet byl uspořádán 18.6.1882 jako Jubilejní slavnosti Sokola Pražského při dvacátém 

výročí založení Tělocvičné jednoty Pražské. Konal se na Střeleckém ostrově v Praze 

a cvičilo na něm 720 cvičenců, pouze mužů. Průvodem šlo na 1600 sokolů v kroji 

(Vránová, s.16, 2008). Již tohoto sletu se účastnili sokolové z jiných zemí, konkrétně 

z Polska a Ameriky, avšak zatím jen jako hosté, nikoliv cvičenci. 

Druhý všesokolský slet se konal v Královské oboře (dnes pražské Stromovce) 

při příležitosti Zemské jubilejní výstavy v Praze na Výstavišti. Trval tři dny, od 28. do 30. 

června 1891. Cvičilo 2300 mužů a průvod čítal 5520 sokolů v kroji (Vránová, 2008, s.17). 

Třetí všesokolský slet byl ve dnech 29. června až 1. července 1895 na Letenské pláni 

v Praze. Konal se při příležitosti Národopisné výstavy československé. Na tomto sletě již 

cvičili kromě mužů i dorostenci. Těch bylo 715 ze 4287 cvičenců. III. všesokolský slet 

zahajovalo divadelní představení Smetanovy Prodané nevěsty. (Vránová, 2008, s. 18) 
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První slet dvacátého století se konal roku 1901 opět v Praze na Letenské pláni mezi 

28. červnem a 1. červencem. Do programu bylo oproti předchozímu všesokolskému sletu 

zařazeno i cvičení žen a žáků v počtu 867 žen, respektive 1988 žáků a dorostenců. Mládež 

cvičila společně s tyčemi a na nářadí, předvedla hry a závody. Průvod měl již 11 095 

sokolů. (Vránová, 2008, s. 19) 

Pátý všesokolský slet představil ve dnech 27. června až 2. července roku 1907 na Letenské 

pláni v Praze cvičení 7600 mužů, 2304 žen, 500 dorostenců, 1800 žáků a 500 žákyň. Byl to 

první slet, kde žákovská kategorie cvičila zcela samostatně. Žáci cvičili se švihadly, 

s obručemi, tamburínami, míči. Dále závodili v běhu a hráli hry. Dorostenci a dorostenky 

cvičili ve společné skladbě. Poprvé byla do sletového programu začleněna sletová scéna 

(Vránová, 2008, s.22). 

Poslední všesokolský slet před první světovou válkou se odehrál na Letenské pláni v Praze 

ve dnech 25. června až 6. července 1912 při příležitosti 50. výročí založení Sokola. Cvičilo 

zde 2097 žáků a 1980 žákyň, pro porovnání bylo přítomno 18 000 cvičenců, 5600 cvičenek 

a 1050 dorostenců – dohromady přes 30 tisíc sokolů (Vránová, s. 24, 2008).  

 

První slet v Československu, sedmý všesokolský, byl uspořádán mezi 20. a 30. červnem 

roku 1920 opět na Letenské pláni v Praze. Cvičilo 9500 dorostenců, 10 112 dorostenek 

a 6260 žáků a 4920 žákyň z 81 tisíc cvičenců na sletě. Průvodu se účastnilo na 56 000 

účastníků a dorost měl svůj vlastní průvod v první sletový den. Konaly se i středoškolské 

hry a vystoupila i českoslovanská armáda (Vránová, 2008, s. 27). 

Druhý všesokolský slet po I. světové válce se konal po šesti letech od předchozího od 

26. června do 6. července roku 1926. Poprvé se cvičilo na Strahovské pláni. Žáků a žákyň 

vystupovalo na sletě 5780, respektive 6860 (Vránová, 2008 s.32). 

IX. všesokolský slet byl i oslavou stého výročí narození Miroslava Tyrše. Cvičilo se na 

Strahově od 1. do 6. července 1932. Poprvé už cvičily na sletě i předškolní děti a poprvé 

počet cvičenců překročil sto tisíc – konkrétně 117 tisíc cvičenců, na které hledělo přes 

milión diváků. Žáků cvičilo 14 574 a žákyň 16 550 (Vránová, 2008, s. 38). 
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Poslední všesokolský slet před II. světovou válkou se konal 3. až 6. července 1938 v Praze 

na Strahově. Na X. sletu vystoupilo na 348 tisíc cvičenců a z toho 27 000 žáků a žaček. 

Tento slet byl vyjádřením odporů vůči nacistickému Německu skladbou „Přísaha 

republice“ pro 28 600 mužů. Poprvé se zde objevila sletová štafeta (Vránová, 2008, s. 41).  

 

Po druhé světové válce byl prvním všesokolským sletem ten XI., konaný od 30. června do 

8. července 1948 v Praze na Strahově. Sletu s největší účastí (na půl milionu cvičenců) se 

účastnilo 120 000 žáků a žákyň. Vystoupilo i 2500 táborníků. Jediný poválečný slet před 

dlouhým zákazem Sokola byl demonstrací pro ti novému režimu a prezidentu Gottwaldovi. 

Muži si skladbou „Věrni zůstaneme“ připomněli Sokoly umučené za druhé světové války 

Brzy po XI. všesokolském sletě byla ukončena činnost České obce sokolské 

a ze sokolských jednot bylo vyloučeno na 11 tisíc členů (Vránová, 2008, s. 46). 

Náměty sletových skladeb často odrážely aktuální náladu ve společnosti. 

 

Po obnově Sokola se první slet konal v roce 1990 v Paříži a v nově vzniklé České 

republice v roce 1994, po čtyřiceti šestileté přestávce. Na pražském Strahově byl XII. slet 

ve dnech 1. až 7. července, po dlouhých čtyřiceti šesti letech zákazu sokolské organizace. 

Na sletě cvičily všechny věkové kategorie Sokola v celkovém počtu 23 000 cvičenců, 

z nichž na 1800 bylo ze zahraničí. Slet zahajovala Smetanova opera Prodaná nevěsta. 

V programu se neobjevila ani režijní skladba ani sletová scéna (Vránová, 2008, s. 48). 

Pro nejmladší žactvo byla připravena skladba s názvem „Žluté kužílky“, která vyjadřovala 

radost z pohybu a dětství. Skladby „Čáryfuk“ měla za cíl ukázat běžnou podobu cvičebních 

hodin, i když za využití neobvyklého náčiní. Rytmická a taneční sletová skladba „Košíček“ 

byla pro mladší žákyně ve věku od 8 do 11 let oblečené do zeleného úboru. Společná 

skladba pro starší žákyně a dorostenky „Bílé kroužky“ navazovala na sletovou skladbu 

dorostenek z roku 1948. Žáci a dorostenci ve věku od 10 do 14 let cvičili v rušné skladbě 

„Tak čau“ (XII. všesokolský slet, 1995). 

 



34 

 

Druhý všesokolský slet po obnově sokola, celkově XIII., v roce 1990 byl uspořádán od 

30. června do 2. července 2000 na stadionu Evžena Rošického v Praze na Strahově. 

Zúčastnilo se 21 540 cvičenců (Vránová, 2008 s. 49). Pro žákovské kategorie byla 

připravena soutěživá skladba s plastovými tyčemi, při které vystoupili ve žluto – modrém 

oblečení. Mladší žákyně cvičily gymnastická cvičení se stuhou na kladinkách. Starší 

žactvo Sokola vystoupilo dohromady jako žáci a žákyně na melodie hudební skupiny 

ABBA. Na všesokolském setu vystoupily i žákovské kategorie České asociace sportu pro 

všechny (ČASPV) se skladbou „Na vzduchu“. 

XIV. všesokolský slet byl opět na přelomu června a července (30.6. až 2.7.) roku 2006 

na stadionu Evžena Rošického v Praze. 21 540 cvičenců se zastoupením ze všech 

věkových kategorií. Na sletu se využilo velké množství nářadí, náčiní a pomůcek 

(Vránová, 2008, s. 51). Mladší žákyně a žáci cvičili skladbu „Počítadla“ s rytmickým 

využitím dřevěných počítadel, mladší žáci skladbu „Karimatky“ s využitím karimatek jako 

náčiní, dorost se společně s dospělými cvičenci účastnil skladby „Výlet s aerobikem“ 

(Zprávy žactva, 2006). 

 

Všesokolský slet se v roce 2012 přesunul do pražských Vršovic, na plochu stadionu Eden. 

XV. slet se konal od 1. do 6. července 2012 při výročí 150 let od založení Sokola 

a vystoupilo zde více než 10 500 cvičenců. Byly představeny jak skladby ČOS, tak 

i ČASPV. Slet byl oficiálně zahájen divadelním představením Prodaná nevěsta v podání 

sokolských kulturních souborů (https://slet.sokol.eu/informace/historie-sletu/, 26.4.2020). 

Mladším žákům byla vytvořena skladba „Ať žijí duchové“ s námětem z televizní pohádky, 

při které cvičili s oddíly rodičů a dětí. Starším žákům skladba „Dávej, ber“, kde cvičili 

společně s žákyněmi s létajícími talíři. Dorostenci a dorostenky a zájemci ze staršího 

žactva se mohli účastnit skladby „Nebe nad hlavou“ se švihadly 

(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact

=8&ved=2ahUKEwico73HyYbpAhVNy6QKHdXNCJEQFjAAegQIBBAB&url=http%3A

%2F%2Fwww.sokol-

liben.cz%2Fgetdoc.php%3Fdoc%3Dslet_2012.doc%26id%3D6861%26evidence%3D19&

usg=AOvVaw1leAJg2ET3fTm9nWWRatPk, 2006). 

https://slet.sokol.eu/informace/historie-sletu/
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Zatím poslední všesokolský slet se konal 1. až 7. července 2018 při výročí stého roku 

vzniku republiky v Praze. XVI. slet byl zahájen průvodem 13 tisíc sokolů. Opět se cvičilo 

v Eden aréně v pražských Vršovicích a část programu – Sokol Gala byla připravena 

v O2 aréně ve Vysočanech. Mladší žákyně ve skladbě „V peřině“ cvičily na námět hudby 

ze stejnojmenného muzikálu. „Děti to je věc“ je název skladby pro mladší žáky a mladší 

žákyně, při které využili míče a skládací žíněnky. Skladba Cirkus byla plná dynamiky 

s prvky gymnastika a aerobiku, ve které se představili starší žáci a žákyně. Dorostenky se 

mohly připojit do skladby „Siluety“ společně se ženami respektive dorostenci do skladby 

mužů „Borci“ (https://slet.sokol.eu/sletove-skladby/, 2.5.2020) 

Další všesokolský slet je plánován na rok 2024.  

 

Slety se konaly i v dalších zemích, kde byly zakládány sokolské organizace (Kašpar L., 

2009). 

Součástí sletu jsou i další akce, než jen hromadná vystoupení na cvičební ploše. Historicky 

nejpůvodnější jsou sletové průvody. 

Ke sletům neodmyslitelně patři i nácviky sletových skladeb, které zaberou mnoho času 

příprav. Tisíce dobrovolníků už řadu let před sletem vše připravují (Vránová, 2008). 

  

https://slet.sokol.eu/sletove-skladby/
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Praktická část 

1.8 Hypotézy 

 

Hypotézy této diplomové práce vycházejí z používaných a dostupných pramenů. 

 

H1 Pokles členů nastal v prvním desetiletí 21. století, a naopak nárůst členské základny 

nastal ve druhém desetiletí 21. století. V Sokole Pražském byl zaznamenán pokles 

o 5 % a v pozdějším období růst počtu členů o 22 %. 

 

H2 Pokles členů dorostu byl v letech 1991 až 2013 o 5,6 %, což uvádí ve své 

diplomové práci M. Kváčová (2014). 

 

H3 Méně než čtvrtina členů žákovských kategorií se účastní sokolských sletů, jako je 

tomu v Sokole Pražském. 

 

H4 V žákovských kategoriích mají sportovní oddíly o 13 % více členů, než je tomu 

v oddílech všestrannosti stejné věkové kategorie. Jedná se o průměrná data Sokola 

Pražského za posledních 20 let. 

 

H5 V posledních 20 letech přibývá o 8 % počet členů sportovních oddílů na úkor 

všestrannosti, kde je úbytek přibližně o 3,4 %. 

 

H6 Počet oddílů pro žákovské a dorostenecké kategorie klesl o 18 % za posledních 

10 let dle údajů Sokola Pražského. 
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1.9 Metodologie výzkumné části 

 

Praktická část diplomové práce se věnuje sběru, vyhodnocení a stanovení závěrů 

z dotazníkového šetření provedeného mezi jednotlivými tělocvičnými jednotami České 

obce sokolské (ČOS). Odpovědi nebyly anonymizovány z důvodu možnosti vyhodnocení 

stavu v různých částech republiky. 

1.9.1 Výzkumný soubor 

Pro porovnání současného stavu s dobou po obnově Sokola v roce 1990 jsem se opíral 

o data poskytnutá jednotlivými tělocvičnými jednotami Sokola. Tělocvičné jednoty ČOS 

byly osloveny pomocí emailových adres uvedených v adresáři na internetových stránkách 

Sokol.cz (www.sokol.cz). Celkově je v adresáři tělocvičných jednot ČOS 1080 jednot 

(k 20.2.2020). Rozposlaných dotazníků bylo 997. 

1.9.2 Metody užité v práci 

Analýza stavu jednotlivých tělocvičných jednot v rámci České obce sokolské byla 

provedena pomocí dotazníkového šetření. Pro tuto analytickou metodu jsem využil 

elektronického dotazníku společnosti Google (viz příloha č. 1). Dotazník byl vytvořen 

autorem práce na základě formulovaných hypotéz ohledně vývoje členské základny, počtu 

oddílů a průběžnému stavu jednot k jejich potvrzení, či vyvrácení. 

Jedná se o subjektivní kvantitativní metodu výzkumu a v tomto případě byl dotazník 

polostrukturovaný. Respondent dotazníku zde odpovídá na položené otázky, nebo vybírá 

z nabízených možností odpovědi. 

Vyhodnocení výsledků bylo prováděno jen s navrácenými dotazníky v elektronické 

podobě. 

Vzhledem k definovanému cíli práce byl dotazník sestaven tak, aby mohl být porovnán 

současný stav a vývoj ve zkoumaných oddílech s obdobím od obnovy Sokola v roce 1990. 

Jestliže jednota nemá v současné chvíli oddíl žáků, nebo žákyň, tak nebylo možné 

v dotazníku pokračovat a dokončit ho. Dotazník tedy nemohl být v takovém případě 

vyhotoven a odevzdán. Není započítán do celkových výsledků a jejich vyhodnocení. 

http://www.sokol.cz)/
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1.9.3 Dotazník 

 

Dotazník byl sestaven tak, aby mohl potvrdit, nebo vyvrátit platnost předem 

formulovaných hypotéz. Otázky byly položeny a na některé bylo možno odpovídat 

uzavřenou odpovědí (výběrem odpovědi), na některé oproti tomu otevřenou odpovědí, tedy 

slovně. 

Elektronický dotazník vytvořený na webu společnosti Google se skládal celkem až 

ze 48 otázek. Počet otázek se mezi jednotlivými respondenty dotazníku (tělocvičnými 

jednotami ČOS) lišil podle toho, jakým činnostem se věnují. Pokud v dané otázce 

odpověděli záporně, nepokračovali na další konkretizující odpověď, ale pokračovali 

v hlavních otázkách dotazníku. Oproti nejmenšímu počtu otázek se tedy jednalo pouze 

o upřesňující otázky, kde absence odpovědi nebyla překážkou k vyhodnocení cíle a podcílů 

práce.  

 

V prvních třech otázkách dotazníku jsem se zajímal o identifikaci jednotlivých 

tělocvičných jednot. Zjišťoval jsem název tělocvičné jednoty, sokolskou župu, pod kterou 

spadá a přibližný počet členů dané jednoty. 

Dále jsem se ptal na převažující věkovou kategorii z nabízených věkových kategorií, jestli 

jednoty pociťují u žáků a žákyň zájem o nekonané aktivity, jestli se jednoty s danou 

věkovou kategorií účastní sportovních soutěží. Následovaly otázky na podporu ze strany 

veřejnosti, výskytu jiných sportovních organizací a oddílů v okolí jednot a jejich vnímání 

jednotami. 

Na účast žákovských kategorií na všesokolských sletech, konání tematických cvičení 

v jednotě, pořádání soutěží jednotami pro žáky a žákyně a pořádání akcí pro tuto věkovou 

kategorii jednotou se ptaly další otázky dotazníku. Ohledně konání představení jednot 

neboli akademií, šibřinek, jako společenských akcí byly položeny následující otázky. 

Otázky na prostory, kde jednoty cvičí, jestli byly jednoty činné před obnovou Sokola 

v roce 1990, jestli se před obnovou věnovaly žákovským kategoriím obsahovaly další 

otázky. 
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Pak následovaly otázky na nabízená cvičení tělocvičným jednotami pro jednotlivé věkové 

kategorie v určitých obdobích.  

Další otázky se zaměřily na změnu cvičení po obnově Sokola, na aktuální potíže jednot, 

vývoj členské základny ve sportovních oddílech a oddílech všestrannosti. 

Vyplňování dotazníku bylo umožněno v období od 20.2.2020 do 19.4.2020. Bylo možné 

odpovídat 2 měsíce.  
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1.10 Výsledky dotazníku 

 

Dotazník zodpovědělo 117 tělocvičných jednot. Návratnost dotazníku byla 11,7 %. 

Nejvíce tělocvičných jednot, které vyplnily dotazník, je ze Sokolské župy Východočeské – 

Pippichovy, konkrétně 12 tělocvičných jednot. Dále jsou župy se stejným počtem 

7 respondentů, a to sokolská župa Budečská a Jungmannova. Z jednot ze Sokolské župy 

Ještědské přišlo 6 odpovědí. Ze 4 sokolských žup není ani jeden respondent. 

Nejvíce jednot, které vyplnily dotazník, spadá svým počtem členů do odpovědi 100 až 250 

členů. Takovýchto jednot bylo v dotazníkovém šetření 34 % (graf č.1). 

 

Graf č.1. Počet členů jednot (vyjádřeno v počtech členů tělocvičné jednoty). 

Zdroj: vlastní 

 

Další otázkou jsem se již přiblížil ke mnou zkoumané věkové kategorii cvičenců v Sokole. 

Z nabízených věkových skupin měli respondenti vybrat tu, která je v jejich jednotě 

nejpočetnější. Vybírali skupiny v rozmezí od 0 do 18 let věku cvičenců. Se skoro poloviční 

(47,9 %) relativní četností odpovědí jednot převažuje věková skupina šest až deset let. 

Za ní následuje skupina se cvičenci ve věku deseti až patnácti let s třetinovým podílem 

odpovědí. Nejmenší četnost měla věková skupina mezi patnáctým a osmnáctým rokem. 

Oproti nejpočetnější skupině se jednalo o necelou devatenáctinu odpovědí. 
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Otázka týkající se zájmu o zatím nekonané aktivity byla svými odpověďmi poměrně 

vyrovnaná. Na 35 % respondentů uvedlo, že nepociťují zájem o zatím nekonané aktivity. 

Stejný počet neví o takovém zájmu. Zbývající počet, 35 jednot ze 117, takový zájem 

pociťuje. 

Pokud byla odpověď na předchozí otázku kladná, dotazník pokračoval na upřesnění této 

zatím nekonané aktivity. Respondenti se měli sami vyjádřit, nebyl zde uváděn žádný 

příklad, ani rozbalovací tabulka s návrhy aktivit. Nejčastěji byl uváděn jako příklad 

parkour, následovaný florbalem a blíže nespecifikovanou sportovní specializací, poté 

nekonkrétním „cokoliv mimo běžné cvičení“. Na tuto otázku odpovídalo dle výše 

zmíněného kritéria 35 respondentů dotazníku. 

V následující otázce odpovídali opět všichni účastníci dotazníku (117 respondentů) zda se 

účastní sportovních soutěží. Skoro tři čtvrtiny uvedly, že ano (74,4 %). Zbylá čtvrtina 

respondentů uvedla, že se soutěží neúčastní. Jednoty, které uvedly, že se soutěží účastní, 

zodpovídaly i další otázku (87 jednot).cNejčastěji mezi soutěžemi uvedly přebory České 

obce sokolské ve všestrannosti (21 odpovědí), pak župní přebory (17 odpovědí), soutěže ve 

stolním tenisu (13), ve florbale, atletice, zálesáckém závodě zdatnosti a dalších (vše pod 

7 odpovědí). Každá jednota mohla vyjádřit, jakých soutěží a přeborů se účastní. 

Dohromady uvedlo 87 respondentů 35 unikátních příkladů (graf č.2). 

 

Graf č. 2. Účast na soutěžích.  

Zdroj: vlastní 
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Podporu ze strany veřejnosti a zájem rodičů o dění v Sokole pociťuje 80 jednot ze 117 

(68,4 %). Nepociťuje ji 27 a odpověď „nevím“ zvolilo 10 jednot. Na tuto otázku opět 

odpovídali všichni respondenti dotazníku. 

Jednoty mají ve svém okolí jiné sportovní organizace, nebo oddíly. Ve 107 případech ze 

117 odpovědí, což činí 91,5 %. Jen 6,8 % nemá ve svém okolí takovou organizaci a necelá 

dvě procenta neví.  

Ti, co zodpověděli „Ano“ ve smyslu výskytu jiných sportovních organizací nebo oddílů ve 

svém okolí byli požádání o vypsání názvu těchto organizací a oddílů. 107 respondentů 

vypsalo 54 organizací a oddílů (u 2 položek nebylo možno rozluštit z jejich názvu hlavní 

činnost a zaměření). Nejčastěji uváděný, a to v 52 případech byl fotbal a fotbalové oddíly. 

Hasičský sport skončil za ním zastoupený 20 odpověďmi. Za hokejem s 19 byly „jiné 

jednoty Sokola“ zastoupené 18 odpověďmi. Ve 20 odpovědích nebyla organizace 

specifikována, byl jen potvrzen její výskyt. 

 

Graf č. 3. Příklady organizací a oddílů v okolí jednot. 

Zdroj: vlastní 
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Tyto organizace a oddíly vnímá jako konkurenci 73 ze 107 respondentů, kteří je mají ve 

svém okolí. Naopak za konkurenci je nepokládá 29 respondentů, to je přes 27 %. 

Sletů se v rámci kategorie žáků a dorostu účastní 45,3 % respondentů, respektive souhlasně 

odpovědělo 53 dotazovaných ze 117. Ze žákovských kategorií je zastoupení průměrně 31 

procent. 

Ze 117 respondentů pořádá tematická cvičení v tělocvičných jednotách jedna třetina. Zbylé 

dvě třetiny je nepořádají. Tato třetina nabízí žákům nejčastěji cvičení s vánoční tematikou 

(9 odpovědí), tematická cvičení ke vzniku republiky (6), mikulášské hodiny (5). 39 jednot, 

které odpověděly na dotazník, vypsaly celkem 52 příkladů tematických cvičení. 

 

Dvě třetiny jednot se vyjádřily kladně k pořádání soutěží v jejich jednotě, zbylá třetina 

soutěže nepořádá. Mezi soutěžemi a přebory jsou nejčastěji zastoupeny akce odborů 

všestrannosti (20 odpovědí) se čtvrtinou těchto akcí zaměřených na žactvo. Dále dopadly 

shodně s podílem 11 odpovědí ze všech vypsaných soutěží přebory a soutěže ve stolním 

tenisu a gymnastice. Zde je opět nejvíce akcí pro žactvo jednot, a to 36 % u tenisu, 

respektive 27 % u gymnastiky.  

Nějaké další akce v jednotách nepořádá 10 ze 117 respondentů, naopak je pořádá 91,5 % 

(107 respondentů). 

Mezi těmito 107 souhlasnými odpověďmi se objevily jak obecná pojmenování akcí, tak 

i konkrétní názvy – například Sokol v pohybu, Svět nekončí za vrátky, Spartan, ale vždy ve 

výskytu jediné odpovědi. Nejpočetněji bylo zastoupeno v odpovědích jednot pořádání 

výletů, a to v 52 případech, dalšími byly brigády, nejčastěji v podobě úklidu kolem 

tělocvičny s 29 odpověďmi a na třetím místě tábory (20 odpovědí).  

45,3 % jednot pořádá vystoupení nebo akademie a jejich náplní jsou u téměř všech jednot 

ukázky činnosti a představení oddílů jednoty. 

Šibřinky pořádá méně než polovina dotázaných jednot (42,7 %). 
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Na 55 % jednot cvičí ve svých 

prostorách. 22 jednot z 117 

dotazovaných (18,8 %) si musí 

prostory pronajímat a zbytek, 

26,2 % má jak své vlastní 

prostory, tak si i další musí 

pronajímat (graf č.4). 

Graf č. 4. Prostory jednot. Zdroj: 

vlastní 

 

Na následují otázku odpovídali opět všichni respondenti dotazníku. Činných, avšak jako 

jiná organizace než Sokol, bylo před rokem 1990 osmdesát čtyři respondentů (71,8 %). 

Na 33 jednot činných nebylo (28,2 %). 

Mezi hlavními problémy souvisejícími s obnovou tělocvičných jednot po obnově ČOS 

v roce 1990 uváděla většina respondentů na prvních místech finanční problémy, 

následované stavem navráceného majetku, restitučními a právními komplikacemi a ztrátou 

zájmu o Sokol obecně.  

 

 

Graf č. 5. Problémy související s obnovou jednot. 

Zdroj: vlastní 
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Před rokem 1990, tj. před obnovou ČOS a jednotlivých jednot, se 90 ze 117 dotázaných 

věnovalo věkové kategorii žáků a žákyň. Tuto odpověď zvolilo 77 % respondentů. 

 

Po obnově Sokola v roce 1990 jednoty, které odpověděly na můj dotazník, nabízely 

žákovským kategoriím od šesti do deseti let 28 druhů aktivit. Věkové kategorii od deseti 

do 15 let nabízely v tom samém období 28 aktivit. Všechny jednotami vypsané aktivity se 

pro tyto dvě kategorie neshodovaly. Nejčastěji byla v tomto období zastoupena sportovní 

gymnastika, poté všestrannost, a pak stolní tenis. 

 

V devadesátých letech jednoty, které zodpověděly můj dotazník, nabízely žákovským 

kategoriím od šesti do deseti let 27 druhů aktivit. Věkové kategorii od deseti do 15 let 

nabízely v tom samém období 22 aktivit. Všechny jednotami vypsané aktivity se pro tyto 

dvě kategorie neshodovaly. Nejčastěji byla v tomto období zastoupena všestrannost, poté 

sportovní gymnastika, a pak stolní tenis. 

 

Mezi roky 2000 až 2010 jednoty, které zodpověděly můj dotazník, nabízely žákovským 

kategoriím od šesti do deseti let 27 druhů aktivit. Věkové kategorii od deseti do 15 let 

nabízely v tom samém období 29 aktivit. Všechny jednotami vypsané aktivity se pro tyto 

dvě kategorie neshodovaly. Nejčastěji byla v tomto období zastoupena sportovní 

gymnastika, poté všestrannost, a pak stolní tenis. 

 

Mezi roky 2010 až 2019 jednoty, které zodpověděly na můj dotazník nabízely žákovským 

kategoriím od šesti do deseti let 35 druhů aktivit. Věkové kategorii od deseti do 15 let 

nabízely v tom samém období 34 aktivit. Všechny jednotami vypsané aktivity se pro tyto 

dvě kategorie neshodovaly. Nejčastěji byla v tomto období zastoupena sportovní 

gymnastika, poté všestrannost, a pak stolní tenis. 
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Graf č. 6. Vývoj součtu pohybových aktivit ve všech jednotách v porovnání desetiletí 

Zdroj: vlastní 

 

Celkově mezi roky 1990 až 2019 byla nejčastěji uváděnou aktivitou u věkové kategorie 6 -

 10 let všestrannost, následně sportovní gymnastika a stolní tenis. 

 

 

Graf č. 7. Vývoj počtu nejčastěji uváděných aktivit pro věk 6–10 let v jednotách. V počtu zmínění jednotami. 

Zdroj: vlastní 
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Celkově mezi roky 1990 až 2019 byla nejčastěji uváděnou aktivitou u věkové kategorie 

10 - 15 let sportovní gymnastika, následně všestrannost a stolní tenis. 

 

Graf č. 8. Vývoj počtu nejčastěji uváděných aktivit pro věk 10–15 let v jednotách. V počtu zmínění 

jednotami. 

Zdroj: vlastní 

 

Více než polovina (60 respondentů) dotázaných jednot se shodla na tom, že se výrazně 

změnila nabídka cvičení žáků a dorostu od roku 1990 do současnosti. 

Změnu konkretizovali nejčastěji jako rozšíření nabídky cvičebních hodin (35 odpovědí), 

zaměření cvičebních hodin na pohybové a sportovní hry (30), zrušení oddílů (19 odpovědí) 

a úbytek cvičebních hodin s výskytem 11 odpovědí. Jednoty, které odpověděly na 

dotazník, mohly zvolit více odpovědí, a tak 60 respondentů vypsalo celkově 96 příkladů. 

 

Dotazník pokládal otázku na aktuální problémy, které jednoty řeší. V dotazníku byla jako 

příklad a možnost výběru uvedena nabídka několika možných komplikací trápících 

jednotlivé jednoty. Respondenti mohli vybrat více možností, i svou další doplnit. Celkově 

zvolili dohromady 231 problémů. Nejčastější z nich bylo personální zajištění cvičiteli 

(na kterém se shodlo 62,4 % respondentů), pak finance (56,4 %), potažmo jejich 

nedostatek, poté byly zmíněny problémy s majetkem a prostory, kde se cvičí (18,2 %). 
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Graf č. 9. Aktuální problémy jednot (procenta odpovědí jsou vztažena k celkovému počtu odpovědí). 

Zdroj: vlastní 

 

 

Na 65 % tělocvičných jednot odpovědělo, že se v posledních 10 letech zvýšil počet členů 

jednoty ve věku do osmnácti let. Tomu odporuje 35 %, kteří jsou opačného názoru, tedy že 

se počet nezvyšoval. 

 

 

Podle odpovědí a k nim přiřazených poklesů počtu žáků a žákyň v jednotách, se jako rok 

s největším poklesem v jednotách ukázal rok 2000 (počítáno z 56 relevantních odpovědí), 

následovaný roky 2010 a 2015. Další největší pokles byl v období pěti let po roce 2000. 

Na tom se přesně shodlo sedm respondentů. 

Pouze obecně (bez uvedení konkrétního roku nebo období) se vyjádřilo 61 respondentů 

dotazníku, jejich odpovědi tedy nemohly být vyhodnoceny. 
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Největší nárůst členské základny v kategorii žáků a žákyň zaznamenaly jednoty samostatně 

v roce 2018, který zmínilo 25 jednot ze 74 odpovědí. Zároveň se i vyjádřili i k tomuto 

růstu, který v průměru mezi sebou vyhodnotili pro daný rok 2018 jako 43%. Nejčastěji 

zmíněné období růstu počtu členů bylo mezi roky 2017 až 2019, zmíněné v odpovědích 

osmnáctkrát. Celých 43 respondentů se vyjádřilo jinak než rokem nebo obdobím a jejich 

odpověď tak nemohla být vyhodnocena. 

 

Graf č.10. Porovnání let s největším nárůstem a úbytkem žákovské kategorie. 

Zdroj: vlastní 

 

Poměr sportovních oddílů k oddílům všestrannosti byl okolo roku 2000 podle vyjádření 

jednot v tomto dotazníku v průměrném poměru 1:2 ve prospěch oddílů všestrannosti. 

Oddíly sportu nemělo 20 jednot a oddíl všestrannosti neměly jednoty tři. 

Poměr sportovních oddílů k oddílům všestrannosti byl okolo roku 2010 podle vyjádření 

jednot v tomto dotazníku v průměrném poměru 2:5 ve prospěch oddílů všestrannosti. 

Oddíly sportu nemělo 23 jednot a oddíl všestrannosti neměla jednota jediná. 
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Poměr sportovních oddílů k oddílům všestrannosti je v současné době podle vyjádření 

jednot v tomto dotazníku v průměrném poměru 8:11 ve prospěch oddílů všestrannosti. 

Oddíly sportu nemělo 26 jednot a oddíl všestrannosti neměly jednoty dvě. 

 

Graf č. 11. Průměrný poměr sportovních oddílů (modře) a oddílů všestrannosti (červeně) v určitých letech. 

Zdroj: vlastní 

 

Počet členů sportovních oddílů podle 32 respondentů roste (z 71 relevantních odpovědí na 

tuto otázku), podle 18 klesá a 21 jednot, které odpověděly na dotazník neví. Z celkového 

počtu 117 respondentů nebylo 46 odpovědí vyhodnoceno z důvodu nezodpovězení 

položené otázky. V jednotách ani nemusí být přítomny sportovní oddíly, v odpovědi se tak 

zřetelně vyjádřilo 15 respondentů. 

Počet členů všestrannosti podle 43 respondentů roste (z 90 relevantních odpovědí na tuto 

otázku), podle 26 klesá a 21 jednot, které odpověděly na dotazník, neví. Z celkového počtu 

117 respondentů nebylo 27 odpovědí vyhodnoceno z důvodu nezodpovězení položené 

otázky. 

Z celkového počtu 117 tělocvičných jednot, které odpověděly na dotazník, se 14 odpovědí 

respondentů nedalo vyhodnotit na základě odpovědí typu „nemáme oddíly“, „nevím“ 

a podobných. Ze 103 relevantních odpovědí se 53 z nich vyjádřilo ve smyslu růstu počtu 

oddílů pro mládež mezi léty 1990 až 2020, 18 ve smyslu poklesu počtu oddílů. 32 jednot 

nezaznamenalo v těchto letech změnu v počtech oddílů. 
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Diskuze 

Cílem práce bylo zhodnotit vývoj nabídky cvičení pro žákovské kategorie v rámci Sokola 

po jeho obnově v roce 1990. Historický pohled na základě dostupné literatury přibližuje 

základní informace o vývoji sokolské organizace. Obecně literatura pojednávající o vývoji 

organizace, později spolku Sokol po jeho obnovení v devadesátých letech není příliš 

rozsáhlá. Většina dostupných publikací se věnuje historii Sokola, zvláště pak té od jeho 

založení a za období první republiky. Tam je opravdu z čeho vybírat a zdroje jsou 

dostatečně kvalitní. Vývoji Sokola po roce 1990 se opravdu nevěnuje mnoho pozornosti, 

a zvláště se pak nezabíhá moc do detailů. Vycházet se tak dá z několika absolventských 

prací. Největší pozornost dnes zaujímají pochopitelně slety, které jsou pro širokou 

veřejnost tím nejbližším kontaktem s aktuální činností Sokola. 

 

Nejednoznačnost rozdělení věkových kategorií, zvláště pak žactva, tvoří rozdíly v tomto 

přístupu mezi jednotlivými jednotami Sokola. S cílem získat údaje přímo od tělocvičných 

jednot jsem je oslovil s prosbou o zodpovězení otázek v dotazníku.  

Tato metoda byla zvolena díky velkému množství sokolských jednot, které jsem chtěl 

oslovit a jejich informace získat. Dotazník jsem rozposlal na všechny adresy uvedené 

v adresáři tělocvičných jednot České obce sokolské na internetové adrese Sokol.cz. 

Nedlouho po rozeslání jsem byl nemile překvapen skutečností, že se mi 11 % zpráv vrací 

jako nedoručitelné. Důvodem byla nejčastěji neaktuálnost uváděné emailové adresy 

v použitém adresáři. Adresy byly již zrušeny, nebo se nepoužívají. Emailové adresy byly 

voleny jako nejčastěji uváděná kontaktní adresa pro komunikaci se sokolskou jednotou, 

leč u některých jednot ani tento kontakt nebyl vůbec uveden a další jiný kontaktní údaj 

nebyl dohledatelný. V případě zveřejněných emailových adres se jednalo jak o soukromé 

adresy činovníků jednot, tak i o obecné kontaktní adresy některých jednot. 

Zvolení termínu (únor až duben) pro shromažďování statistických dat z jednot možná není 

příliš vhodně, neboť v tomto čase tělocvičné jednoty dokončují vyúčtování proběhlých 

grantů a dotací, odevzdávají výkazy za minulý kalendářní rok, připravují žádosti o granty 

a dotace na rok nový, připravují konání valných hromad.  
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Některé jednoty nemohly díky stanoveným podmínkám dotazníku samotný dotazník 

vyplnit. Jednalo se o skutečnost, že v současnou dobu nenabízejí žádné cvičení pro 

kategorii žáků a žákyň. Tím by nemohl být naplněn cíl mé diplomové práce, a to porovnání 

současného stavu s dobou od obnovy Sokola. Některé jednoty, konkrétně 4, mi i přímo 

napsaly zprávu, že na základě této skutečnosti nemohou dotazník vyplnit. Obdržel jsem 

i několik rad a doporučení ke své práci, stejně jako pozvánek na osobní setkání a návštěvu 

akcí pořádaných konkrétními jednotami. 

Návratnost dotazníku byla 11,7 %. To je žalostně málo a pro mě značným zklamáním. 

Doufal jsem alespoň v 50 % návratnost. S uzavřením dotazníku a jeho následným 

vyhodnocením jsem proto čekal do poslední chvíle, jestli se ještě nezvýší počet 

respondentů.  

Výsledky dotazníku mě na jednu stranu potěšily, někdy i překvapily. Očekával jsem 

odpověď na dotazník alespoň v počtu jednoho respondenta za každou ze 42 sokolských 

žup. Bohužel mi ze čtyř žup nepřišla vůbec žádná odpověď.  

Jak bylo vidět z odpovědí jednotlivých jednot, nejpočetnějšími oddíly jsou 

ty s nejmladšími žáky. Kategorie starších žáků/žákyň a dorostu jsou zastoupeny méně. 

Důvodů pro to může být několik. Jedním z nich je například šíře nabídky jiných 

sportovních aktivit, které jsou zmíněny v pokračování tohoto textu. Je to ve shodě 

s Kváčovou (2014), která ve své práci uvádí postupný úbytek členů oddílu dorostu 

sokolské všestrannosti až skoro k zániku oddílu pro nedostatek cvičenců.  

Celkový počet členů jednoty a jeho vývoj má přímou souvislost i s nárůstem, nebo 

úbytkem počtu členů žákovských kategorií. V Sokole je totiž obvyklé, že ho nenavštěvuje 

jen jeden člen domácnosti, ale více. Pokud jeden, například z absence cvičení jeho 

zaměření v jednotě, bude muset docházet jinam než do daného Sokola, může to působit 

komplikace pro ostatní členy rodiny. V konečném důsledku žáci neuvidí ten hezký příklad, 

že Sokol je spolek na celý život. S nepřebernou škálou oddílů a možností, které většina 

jednot nabízí se dá opravdu vyhovět skoro každému. 
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Respondenty dotazníku byly rozdílné osoby z tělocvičných jednot. Některé jednoty si 

vedou záznamy ve svých rozsáhlých archivech ještě v papírové formě, některé již 

elektronicky. Také se mezi jednotami liší, která osoba se takovýmto shromažďováním 

a archivací dat zabývá. V menších jednotách se jedná například o starostu jednoty, který je 

v jedné osobě i tajemníkem, někde je osoba tajemníka jednoty samostatná pozice. Vedení 

a vyhledávání údajů není práce jednoduchá, časově je velmi náročná. Tajemník nebo 

archivář jednoty nemusí mít přesný přehled o dění v jednotlivých oddílech – zpracovávají 

jen výkazy apod. Zvlášť je tomu tak u velkých jednot. Tudíž pokud třetina respondentů 

dotazníku uvedla, že nepociťuje zájem o zatím nekonané aktivity, tak mohla být osoba 

vyplňující dotazník bez pravidelného kontaktu se cvičenci. Cvičitel oddílu by přece 

o výskytu zájmu o změnu měl vědět. 

 

Otázka na konkretizaci zatím nekonaných cvičebních aktivit obdržela jako jednu 

z odpovědí „cvičení na nářadí“. Dá se z ní tedy usuzovat, že v této jednotě převažuje odbor 

sportu a žáci se zde nevěnují všestrannosti, a zvláště pak ne sportovní gymnastice. 

Převažující odpovědi na stejnou otázku – parkour se moc nemůžeme divit. Dnes je to 

populární způsob pohybu a vyžití ve volném čase mladých. Ti by ale neměli zapomínat 

z čeho tento sport vychází. Z gymnastiky. Druhé místo florbalu značí stále trvající 

popularitu tohoto kolektivního sportu. Byl totiž mnohokráte uváděn i u jiných otázek 

a některé jednoty Sokola se na něj přímo specializovaly ve svých oddílech. 

 

Jak zpropagovat cvičení v Sokole uvádí Kváčová (2014) možnost nabídnout žákům nové 

cvičební hodiny, ať již počtem hodin v týdnu, tak i různorodou náplní. Naráží ale na dva 

zásadní problémy. Těmi jsou nedostatek volných prostor ke cvičení a personální zajištění, 

ve kterém spočívá větší problém. Zmiňuje zde základní myšlenku Sokola, a to 

dobrovolnost. Najít způsobilého a odpovědného cvičitele, který by hodiny vedl ve svém 

volném čase, je velmi obtížné. Tyto problémy se objevily i v odpovědích na otázku 

aktuálních potíží jednot. 
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Ohledně otázky na konkretizaci soutěže mi přišlo mnoho různorodých odpovědí. 

Organizátoři se liší podle sportu, nejčastěji se jedná o Českou obec sokolskou. Nejprve 

jsou župní přebory – často uváděné, ze kterých se pokračuje do přeboru ČOS. Ta jasně 

vede jako organizátor soutěží všestrannosti. Organizátory jsou i kraje, města, sokolské 

župy, tělocvičné jednoty, soukromé subjekty. U sportů jsou pořadateli nejčastěji sportovní 

svazy daných sportů, a to i na mezinárodní úrovni. Mezi odpověďmi se objevila i státní 

reprezentace, konkrétně se jednalo o odpověď jednoty Sokol Brno I. Poměrně dost jednot 

se účastní soutěží ve florbalu, ať už se jedná o soutěže pořádané ČOS, nebo jinými 

organizátory (10 % případů). Sokol totiž nabízí přebory a soutěže i pro sportovní oddíly. 

Děti, a zvláště pak jejich rodiče chtějí vidět výsledky a umístění, které právě sporty 

nabízejí častěji než všestrannost. 

Respondenti však neodpovídali přesně podle zadání a v mnoha případech neuváděli 

pořadatele a věkovou kategorii. Tyto odpovědi nešlo specificky hodnotit ve vztahu ke 

mnou zkoumané věkové kategorii díky mnoha nejasnostem v odpovědích. U odpovědí, 

které uváděly účast v župních přeborech, nelze totiž vyvodit, zda se jedná výhradně 

o župní přebor, nebo o předkolo přeboru ČOS. 

 

Podpora jednot ze strany veřejnosti není špatná, ale mohla by být o poznání lepší. Pociťuje 

ji jen 68 % jednot. Skoro všechny však mají ve svém okolí nějakou „konkurenci“. Nemálo 

jednot takto popsalo i jiné jednoty Sokola, sídlící od nich nedaleko.  

U této otázky ohledně vyjmenování konkurenčních organizací a oddílů jsem byl velmi mile 

překvapen, kolik si toho mí respondenti dotazníku dokázali vzpomenout. Nejčastější byly 

nepřekvapivě oddíly a kluby věnující se fotbalu. Ten zde výrazně zastínil jakékoliv další 

jiné aktivity. 

Počet zmíněných možností, kde se děti mohou věnovat pohybové aktivitě je opravdu 

rozmanitý. Některé tělocvičné jednoty mají ve svém okolí dokonce několik růžných 

spolků, věnujících se stejné činnosti. Z některých názvů jednot a oddílů jsem však nebyl 

schopen poznat jejich zaměření, a proto byly tyto oddíly zařazeny pod položku „ostatní 

jednoty, spolky“. 
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V dotazníkovém šetření Kváčové (2014) uvedlo že navštěvuje Sokol pouze 18 žáků z 389 

vrácených dotazníků. Oproti tomu 191 navštěvovalo jiné cvičební hodiny. Jako nejčastější 

důvod nenavštěvování Sokola je nedostatečná nabídka cvičebních hodin a aktivit. Zároveň 

někteří ani nevěděli o existenci Sokola v jejich městě. 113 žáků se věnovalo individuální 

pohybové aktivitě ve volném čase. Nejčastěji se jednalo o cyklistiku, běh… (Kváčová, 

2014, s.78). 

Klimplová (2013) ve své bakalářské práci popisuje cvičení v Sokole jako všeobecnou 

průpravu pro děti a kondiční průpravu pro dospělé s moderním rázem. Přibyla různá nová 

cvičení a rozšířila se nabídka sportovních oddílů. Do starších žáků ale pak již často 

nenastoupí a přecházejí do jiných oddílů, ať již v rámci sokolské jednoty, nebo jdou jinam. 

Na sletech jsou pro žákovské kategorie od roku 1907 pravidelně připravovány sletové 

skladby. Žáci se skoro v polovině jednot sletů účastní, ale cvičí jich ani ne třetina 

z celkového počtu podle vyjádření jednot. 

Variabilita tematických cvičení byla napříč jednotami dosti pestrá. Snaží se cvičení žákům 

ozvláštnit, většinou se ale zaměřují jen na křesťanské, pohanské a státní svátky. 

U tematických cvičení nebyl tak často uveden Památný den sokolstva. Pouze ve 

3 procentech z 39 odpovědí. Některé jednoty ho však uváděly v odpovědích na jiné otázky. 

Není to ještě tak dávno, co vstoupil v platnost a je třeba na něj dostatečně upozorňovat. 

Na otázce o pořádání soutěží bylo zřetelně vidět, na kterou činnost se jednotlivé tělocvičné 

jednoty zaměřují. Je ale potěšitelné, že soutěže pořádané jednotami jsou zaměřeny hlavně 

na žactvo. U zálesáckého závodu zdatnosti je žactvo dokonce padesátiprocentním 

účastníkem.  

Jednoty se věnují cvičencům i o víkendech a prázdninách. Jako nejčastěji uváděné skončily 

výlety. Těm byl Sokoly položen základ již prvním výstupem na horu Říp roku 1862 ve 

stejnokrojích (Kváčová, 2014). Výlety jako doplněk tělocvičné činnosti sloužily k šíření 

Sokolského hnutí a jako veřejná sokolská vystoupení. Brigády na úklid okolo sokolovny, 

nebo na lehké opravy ve většině jednot přetrvaly i do dnešních dnů.  

Objevilo se i sokolení, což je sportovní a kulturní akce pro děti i dospělé, sloužící také 

k propagaci jednot. 
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Oceňuji i nejeden výskyt činnosti „cvičení v přírodě“ mezi odpověďmi na otázku „dalších 

konaných akcí“. Ne všechna cvičení se musí provádět v sokolovně nebo hale oddělené 

od vnějšího prostředí, tak přirozeného člověku jako osobě z přírody vycházející. 

Objevila se i odpověď „podpora komunity“. Sokol vždy vycházel z dobrých vztahů 

a přátelství mezi lidmi. Nerozlišoval a ani nikoho nediskriminoval (v historii se lehce 

vymezoval vůči některému náboženství). 

Několikrát byl mezi dalšími akcemi uveden i ples. Otázkou je, jestli byla zamýšlena 

odpověď „ples“ jako ekvivalent k šibřinkám nebo nikoliv. Některá jednota podle odpovědi 

na otázku ohledně pořádání šibřinek odpověděla kladně. Většina, co zodpověděla ples však 

odpověděla na konání Šibřinek záporně. Někdo dokonce šibřinky popsal jako maškarní 

ples. Dotázané jednoty samy pociťují úpadek této kulturní akce a často z nich zůstaly jen 

dětské maškarní plesy. 

 

Méně, než čtvrtina jednot si musí prostory pronajímat. Sokolovny se často navracely 

v dezolátním stavu. Pokud byla jednota činná i před obnovou Sokola v roce 1990, tak 

právě jako druhý nejzásadnější problém uváděla stav navrácených budov a obecné 

problémy souvisejícími s restitucí majetku. S tím samozřejmě souvisí i nedostatek financí 

na opravy. Byla zmíněna ztráta zájmu o Sokol a odpor k Sokolu na základě „zkažené 

pověsti“ v době jeho zákazu. Kratochvílová (2016) nevidí šanci Sokola na dosáhnutí 

takové prestiže a velikosti, jako měl před rokem 1948. Důvod spočívá ve změně 

společnosti, která již má jinak postavené hodnoty a pojem vlastenectví. Kváčová (2014) 

v úvodu své diplomové práce uvádí, že pokud děti nechodí cvičit do Sokola, nebo se 

neúčastní jím pořádaných akcí, tak o Sokolu ani neví. Nic jim to neříká. 

Sokol je ze své podstaty hnutí dobrovolné, v čemž někteří jeho dnešní kritici spatřují jistou 

nevýhodu. V devadesátých letech se usadil názor, že bylo dost věcí za socializmu zdarma, 

a tak jsou nekvalitní, ale co si zaplatím, tak až od toho mohu očekávat kvalitu. Nízká cena 

cvičení, která může odrazovat některé rodiče a tímto u nich budit nedůvěru ve kvalitu 

cvičení, je zmíněna i v publikaci 150 let Sokola Pražského (2013).  
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Většina jednot se věnovala žákovským kategoriím i před svou obnovou pod ČOS. 

Šíře nabídky aktivit pro žákovské a dorostenecké kategorie dle respondentů stoupá, 

s lehkým propadem v devadesátých letech. Nejčastěji uváděnými byly pro obě dvě věkové 

kategorie (6 až 10 let a 10 až 15 let) stejné aktivity, jen v rozdílném zastoupení výskytu 

v jednotách. Kromě těch nejobvyklejších se v obou kategoriích objevoval florbal. 

Kolektivní sport, který se do Československa dostal až v roce 1984. Jednoty ho však 

uváděly již od roku obnovy Sokola, tedy od roku 1990. Patrně bylo respondenty mého 

dotazníků několik sokolských jednot převážně zaměřených na hru ping pong neboli stolní 

tenis. Výskyt této činnosti byl taktéž poměrně vysoký. 

Změna nabídky cvičení byla konkretizována v rozšíření nabídky cvičebních hodin a změny 

zaměření hodin, ale na druhou stranu poměrně dost jednot odpovědělo ve smyslu zrušení 

oddílů a úbytku cvičebních hodin. Převažoval ale pozitivní pohled na věc. 

Největší problém jednoty aktuálně shledávají v nedostatečném personálním zajištění 

cvičiteli nebo trenéry. Stále však naráží na nedostatek cvičitelů a nedostatečnou ochotu 

vést cvičení. Hodaň ve svém výzkumu z roku 2003 (s. 62) uvádí, že Sokol potřebuje pro 

svůj rozvoj a potažmo i sokolské myšlenky zatraktivnění činností, zajistit cvičitele 

a vedoucí oddílů, zajistit ekonomickou stránku provozu, nutnou propagaci a zaměření se na 

děti a mladší generaci. 

Finanční zátěž spojená s udržováním budov a vybavení ve slušném technickém stavu je 

dnes druhou nejčastěji zmiňovanou komplikací, po nedostatku cvičitelů, při činnosti 

jednot. Jako možnost záchrany jednot se jeví převod budov na města a obce a neustálé 

žádání o dotace. Sokolu totiž chybí dárci, jako tomu bylo za první republiky. Vždyť i první 

sokolovna (na Novém městě Pražském) byla dar od J. Fügnera 

(https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1164910-sokolove-nemaji-na-provoz-telocvicen). 

Velký počet jednot, které jsou o nízkém počtu členů (pod 100 cvičenců) má následně velký 

problém, kterým jsou provozní náklady, zvláště pak jejich režijní náklady. 

Financování České obce sokolské a jejích jednotlivých jednot se podařilo zajistit čerpáním 

finančních prostředků z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a nově 

vznikající Sazky a.s.. Výtěžek z činnosti Sazky však po několika letech skončil krizí uvnitř 

společnosti a zdroj financí zanikl. 
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U otázky hodnocení vývoje členské základny všestrannosti jednot mi dotazník poskytl 

36,7 % souhlas s jejím růstem. Některé jednoty ale uváděly i procenta u svých odpovědí. 

Tím jsem získal trochu opačný výsledek, a to pokles o 12 %. Procentuální vyjádření ale 

uvedlo pouze 33 respondentů dotazníku. Nebral jsem ho tedy v potaz a hodnotil jsem jen 

„růst“, nebo „pokles“. 

S obdobím růstu členské základny v kategorii žáků tělocvičných jednot úzce souvisí 

ipořádání všesokolských sletů. Okolí roku, kdy se pořádal všesokolský slet, jednoty 

vyhodnotily jako období s největším nárůstem kategorie žáků. Jistě to souvisí i se 

zvýšenou propagací a popularizací Sokola v médiích v období okolo sletů. 

Poměr zastoupení sportovních oddílů a oddílů všestrannosti se průběžně vyvíjí a dnes je 

výrazně větší počet sportovních oddílů, i než by předpokládal vývoj podle dat z roku 2000 

a 2010. Počet oddílů všestrannosti podle odpovědí respondentů mého dotazníku roste 

vyrovnaně. Toto podporuje tvrzení jednot, že počet členů sportovních oddílů klesá. Takto 

odpověděla více než polovina respondentů. Růst počtu členů oddílů všestrannosti 

podpořila však méně než polovina respondentů.  

Kváčová (2014) na příkladu župy Barákovy dává do poměru podíl členů všestrannosti ku 

členům sportovních oddílů. Zatímco členská základna sportovních oddílů mezi roky 2005 

a 2013 postupně roste, počet členů všestrannosti oproti tom klesá s lehkým nárůstem v roce 

2009. 

Více než polovina respondentů zaznamenala růst počtu oddílů pro žákovské kategorie, což 

odpovídá i odpovědím v předchozích otázkách. 

 

Dokončení této absolventské práce bylo dosti zkomplikováno epidemiologickou situací 

nastalou v březnu roku 2020. Uzavření knihoven a studoven mi nedovolilo využít tištěné 

publikace, takže jsem se musel spolehnout pouze na mnou vlastněnou literaturu doma, 

digitalizované publikace v archivech knihoven a internetové zdroje. Využití literatury 

zapůjčované od známých jak rodinných, tak i ze Sokola jsem vzhledem k nastalé situaci 

s ohledem na jejich zdraví nezkoušel a odložil na pozdější prostudování. 
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Při vyhodnocování dotazníku jsem se několikrát přistihl, kdy jsem nedokázal potlačit svou 

vyhraněnost. Celou dobu mého členství v Sokole totiž navštěvuji oddíly všestrannosti.  

V grafickém vyhodnocení některých odpovědí dotazníku – grafů číslo 1 až číslo 11 jsem 

volil více různých možností zobrazení a porovnání. Důvodem byla různorodost odpovědí 

u některých otázek. U některých šlo jednoduše ukázat zastoupení jednotlivých odpovědí 

například na koláčovém grafu, někde bylo pro větší přehlednost lepší využít graf 

sloupcový. Díky opravdu velkému množství unikátních odpovědí u některých otázek se 

grafy mezi sebou lišily i orientací v prostoru a orientací popisků a legendy. Různá 

vyjádření jsem tak volil kvůli co nejlepší přehlednosti. 
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Vyvrácení / potvrzení hypotéz  

 

H1 Pokles členů nastal v prvním desetiletí 21. století, a naopak nárůst členské základny 

nastal ve druhém desetiletí 21. století. V Sokole Pražském byl zaznamenán pokles 

o 5 % a v pozdějším období růst počtu členů o 22 %. 

Očekávaný pokles členské základny do 18 let v prvním desetiletí a růst v druhém desetiletí 

byl dotázanými tělocvičnými jednotami potvrzen. Pokles členů v prvním desetiletí však 

zaznamenaly jednoty v průměru o 40 %, což je velký rozdíl. Růst zaznamenaly jednoty 

v průměru 56%. Pokles členské základny i její následný růst byly výrazně větší, než jsem 

předpokládal – osminásobně, respektive dvou a půl násobně. 

 

H2 Pokles členů dorostu byl v letech 1991 až 2013 o 5,6 %, což uvádí ve své 

diplomové práci M. Kváčová (2014). 

Hypotézu o poklesu počtu členů dorostu nelze vyvrátit. Podle mého výzkumu, který byl 

zaměřen na žákovské kategorie, došlo k poklesu o 4 %. Vzhledem k tomu, že v části jednot 

jsou dorostenci zahrnutí na základě svého malého počtu cvičenců ke starším žákům nebo 

k dospělým cvičencům, lze předpokládat, že mnou zjištěný pokles počtu členů o 4 % 

odpovídá i kategorii dorostenců. 

 

H3 Méně než čtvrtina členů žákovských kategorií se účastní sokolských sletů, jako je 

tomu v Sokole Pražském. 

Dle údajů Sokola Pražského jsem očekával méně než čtvrtinovou účast žákovských 

kategorií na sletu. Výsledky mého výzkumu tuto hypotézu vyvracejí, neboť účast je podle 

výsledků dotazníkového šetření vyšší. Jednoty, které zodpověděly dotazník uvedly 

v průměru 31% účast žákovských kategorií. 
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H4 V žákovských kategoriích mají sportovní oddíly o 13 % více členů, než je tomu 

v oddílech všestrannosti stejné věkové kategorie. Jedná se o průměrná data Sokola 

Pražského za posledních 20 let. 

Hypotézu o obdobné situaci i v dalších jednotách je možné vyvrátit na základě údajů od 

respondentů dotazníku, kteří uvádějí, že žákovské kategorie sportovních oddílů měly 

v posledních 20 letech v průměru o 54 % méně členů než jejich oddíly všestrannosti. 

 

H5 V posledních 20 letech přibývá o 8 % počet členů sportovních oddílů na úkor 

všestrannosti, kde je úbytek přibližně o 3,4 %. 

Sokol Pražský zaznamenal za posledních 20 let 8% nárůst počtu členů sportovních oddílů. 

V oddílech všestrannosti zaznamenal oproti tomu pokles o 3,4 %. Tuto hypotézu nelze 

potvrdit, ani jasně vyvrátit. V odpovědích jednot na dotazník jsem nedostal dostatečný 

počet relevantních odpovědí na tuto otázku, kde by jednoty uvedly přesná procenta ať již 

poklesu, nebo růstu počtu členů. Na základě této skutečnosti mohu jen potvrdit růst počtu 

členů sportovních oddílů a vyvrátit hypotézu o poklesu členů oddílů všestrannosti. 

 

H6 Počet oddílů pro žákovské a dorostenecké kategorie klesl o 18 % za posledních 

10 let dle údajů Sokola Pražského. 

Hypotézu je možné vyvrátit, jelikož nadpoloviční většina respondentů dotazníku se 

vyjádřila ve smyslu růstu počtu oddílů.  
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Závěry 

 

V době obnovy Sokola nabízeli respondenti 27 druhů aktivit a cvičení pro žákovské 

kategorie. Nejhojněji byla zastoupena všestrannost následovaná sportovní gymnastikou 

a stolním tenisem. S obnovou své činnosti měly některé jednoty spojené obtíže 

s navracením majetku, jeho stavem a poškozenou pověstí, kterou Sokol utrpěl při svém 

zákazu. Více než tři čtvrtě dotázaných jednot se již před rokem 1990 věnovalo žákům 

a žákyním, takže vlastně po obnově ČOS a Sokola pokračovaly ve své činnosti, nově jako 

„Tělocvičná jednota“. 

Dle odpovědí jednot na můj dotazník se nabídka cvičení pro žákovskou kategorii 

od obnovy Sokola v roce 1990 do dnešních dnů výrazně rozšířila. Jen ke konci 

devadesátých let došlo k lehkému poklesu jak nabídky aktivit, tak i k poklesu počtu členů 

jednot. Nejčastěji uváděnou aktivitou věkové kategorie 6 – 10 let za posledních 30 roků 

byla všestrannost, sportovní gymnastika a stolní tenis. U věkové kategorie 10 – 15 let 

to v posledních 30 letech byla sportovní gymnastika, všestrannost a stolní tenis. Mohu tedy 

říct, že cvičení všestrannosti zůstalo i do dnešních dnů hlavním pilířem cvičení v Sokole. 

Počet oddílů a cvičenců všestrannosti rostl vyrovnaným tempem, avšak 

ve sportovních oddílech jednoty zaznamenaly prudký nárůst cvičenců i oddílů. 

Tělocvičné jednoty Sokola aktuálně nabízejí žákovským kategoriím 35 druhů aktivit 

(pro žáky a žákyně ve věku 6 až 10 let), respektive 34 druhů aktivit (pro 10 – 15 let). 

Zároveň ale pociťují ve třetině případů zájem o nekonané aktivity, kterými jsou například 

parkour, florbal a jiná, neobvyklá cvičení. Žákovské kategorie ve věku 6 – 10 let 

v jednotách převažují a tvoří v nich téměř polovinu cvičenců do 18 let.  Cvičenci se účastní 

soutěží, ve kterých jsou jednoty zastoupeny v největší míře právě těmito žákovskými 

kategoriemi.  

Sokolské jednoty si jsou vědomy velké škály jiných sportovních organizací a oddílů 

a necelé tři čtvrtiny jednot je vnímá jako svou konkurenci. Jednoty se snaží cvičení 

ozvláštnit tematickými hodinami, soutěžemi a akcemi i mimo sokolovnu a cvičební 

hodiny. 
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Žákovská účast na sletech je taktéž poměrně slušná – dle dotázaných jednot je účast 31 %. 

 

Současný stav hodnotí jednoty dobře, ale narážejí ve větším počtu na dva hlavní problémy. 

Jedním z nich je nedostatek finančních prostředků a druhým problémem je obtížné 

zajištění cvičebních hodin proškolenými cvičiteli. V současnou chvíli jednoty podle svých 

odpovědí nabízejí žákovským kategoriím největší množství aktivit, které kdy v celém 

časovém intervalu od obnovy Sokola v roce 1990 nabízely. Sokol, potažmo Česká obec 

sokolská se v posledních letech zaměřila na zlepšení své propagace i propagace 

jednotlivých sokolských jednot spolu se zaváděním změn náplně cvičebních hodin.  

Jednoty se snaží žákovským kategoriím nabízet i jiná než obvyklá cvičení. Reagují tak na 

trendy doby i poptávku žactva. Tento vývoj je možné očekávat i v dalších letech. 

Pro Sokol to znamená šanci na udržení až zvýšení konkurenceschopnosti při porovnání 

s jinými sportovními aktivitami. Cvičení všestrannosti již nemusí být v žákovských 

kategoriích, konkrétně pak v mladších žácích a žákyních, předstupněm odchodu cvičenců 

za sportovní specializací mimo jednotu. Sokolská všestrannost tak zastupuje vhodnou 

všeobecnou pohybovou průpravu. Jednoty tím, že nabídnou žákům možnost navštěvovat 

konkrétní sportovní aktivity v rámci vlastní jednoty, sice přijdou o starší věkové kategorie 

v oddílu všestrannosti, ale členská základna celé jednoty zůstane zachována. Návrat 

cvičenců ze sportovních oddílů do oddílů všestrannosti (muži, ženy, senioři) je pak možné 

očekávat jako přirozený vývoj. 

 

Florus (2013) ve své diplomové práci na straně 42 shrnuje jako odpověď veřejnosti 

v dotazníkovém šetření na otázku největšího kladu Sokola jeho rozmanitost, kulturu 

organizace a trvalé hodnoty, které Sokol zastává. Na druhé straně však spočívá největší 

dnešní negativum problém se sebeprezentací a propagací. Zvláště pak vesnických 

a menších jednot. Pokud chce Sokol, potažmo Česká obec sokolská dosáhnout, nebo 

se alespoň přiblížit své někdejší slávě, musí umět komunikovat s širokou veřejností. 

Pomocí různých propagačních materiálů a sebeprezentací ČOS v médiích se to již povedlo. 

Pokud jde o sebeprezentaci jednotlivých tělocvičných jednot, tak jsem toho názoru, že zde 

je největší prostor pro zlepšení. Některé jednoty mají své webové stránky zpracovány 
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velmi pečlivě, kontakty jsou aktuální, dozvíme se o historii, jednota funguje i na sociálních 

sítích a dává vědět veřejnosti o své činnosti. Oproti tomu zvlášť menší jednoty nemají 

ve svých silách zpracovávat takovou agendu, a když už své webové stránky mají, tak jsou 

často neaktuální a o činnosti jednoty se tam moc informací nedozvíme. Tato neaktuálnost 

odrazuje potenciální zájemce o cvičení a jednotě nepřibývají noví členové. Tuto skutečnost 

jsem sám pocítil v malé návratnosti dotazníku.  

 

Závěrem mohu na základě získaných odpovědí na otázky dotazníku konstatovat, že cvičení 

žáků a žákyň se od obnovy Sokola v roce 1990 zásadně nezměnilo. Zvětšila se členská 

základna žákovských kategorií, přibyly nové sporty, které se těší značné popularitě, 

a i odbor sportu České obce sokolské rozšířil svoje pole působnosti na tyto nové aktivity. 

Jednoty se potýkají s podobnými problémy jako po obnově Sokola v roce 1990, 

avšak majetkové pře mají většinou už za sebou.  

Sokol nyní nejspíš nedosáhne takové členské základny a popularity, jakou měl před svým 

posledním zákazem. Přeji mu ale, aby si udržel postavení, jaké má, mimořádně rozsáhlou 

síť jednot všude po České republice a nadšení cvičitelů, trenérů a činovníků, kteří pro 

Sokol opravdu bez nadsázky žijí. 
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Příloha č.1 - Dotazník 

Sokol po roce 1990 

 

Nazdar sestry a bratři, 

 

ve své diplomové práci se zabývám vývojem nabídky cvičení pro kategorii žáků a žákyň 

v jednotlivých jednotách. 

 

Předem děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníku 

 

Se sokolským pozdravem Nazdar! 

 

Matěj Hrdina 

 

 

Název vaší jednoty? 

 

Pod jakou župu spadáte? 

 

Přibližný počet členů jednoty? 

0-50 50-100 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-1500 nad 1500 

 

Která z daných věkových kategorií je v jednotě nejpočetnější? 

0-6 let 6-10 let 10-15 let 15-18 let 

 

Pociťujete u žáků zájem o zatím nekonané aktivity? 

Ne Nevím Ano - Jaké? např. nové cvičební hodiny, aktivity mimo cvičení…apod. 

 

Účastníte se sportovních soutěží? 

Ne Ano - Jakých soutěží? Organizátor soutěže? Věková kategorie soutěžících? 

 

Pociťujete podporu ze strany veřejnosti? Mají rodiče cvičenců zájem o dění v Sokole? 

Ne Nevím Ano 

 

Máte ve svém okolí jiné sportovní organizace, oddíly apod.? 

Ne Nevím Ano - Jaké to jsou? Vnímáte je jako svou konkurenci? (Ne Nevím Ano) 

 

Účastníte se sletů v rámci žákovské kategorie a dorostu? 

Ne Ano – Kolik členů žákovských kategorií se účastní sletů? (poměr, %) 

 

Pořádáte tematická cvičení? (k významným dnům, svátkům apod.) 

Ne Ano - O jaká cvičení se jedná? 

 

Pořádáte soutěže? 

Ne Ano - Jaké soutěže? pro koho? 
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Pořádáte nějaké další akce v jednotě? (výlety, brigády, tábory…apod.) 

Ne Ano - O jaké akce se jedná? 

 

Pořádáte vystoupení? Akademie? 

Ne Ano - Co je jejich náplní? 

 

Pořádáte Šibřinky? 

Ne Ano - Jsou nějak specifické? je to vrchol prezentace jednoty? 

 

Cvičíte ve své sokolovně, nebo si prostory pronajímáte? 

Máme své vlastní prostory Prostory si pronajímáme Prostory máme své i si další 

pronajímáme 

 

Byli jste před rokem 1990 aktivně činní (TJ Praga, ZRTV apod.)? 

Ne Ano 

 

Jaké problémy jste jako jednota zaznamenali při obnově po roce 1990? 

 

Věnovali jste se před rokem 1990 žákům a žákyním? 

Ne Ano 

 

Jaká cvičení jednota nabízela žákům/žákyním přibližně ve věku 6 - 10 let po obnovení 

Sokola? Co bylo náplní hodin? 

Sportovní gymnastika Moderní gymnastika Atletika Florbal Fotbal Basketbal Volejbal 

Tenis Stolní tenis Neměli jsme cvičení pro danou věkovou kategorii Jiné: 

 

Jaká cvičení jednota nabízela žákům/žákyním přibližně ve věku 10 - 15 let po obnovení 

Sokola? Co bylo náplní hodin? 

Sportovní gymnastika Moderní gymnastika Atletika Florbal Fotbal Basketbal Volejbal 

Tenis Stolní tenis Neměli jsme cvičení pro danou věkovou kategorii Jiné: 

 

Jaká cvičení jednota nabízela žákům/žákyním přibližně ve věku 6- 10 let v devadesátých 

letech? Co bylo náplní hodin? 

Sportovní gymnastika Moderní gymnastika Atletika Florbal Fotbal Basketbal Volejbal 

Tenis Stolní tenis Neměli jsme cvičení pro danou věkovou kategorii Jiné: 

 

Jaká cvičení jednota nabízela žákům/žákyním přibližně ve věku 10 - 15 let v devadesátých 

letech? Co bylo náplní hodin? 

Sportovní gymnastika Moderní gymnastika Atletika Florbal Fotbal Basketbal Volejbal 

Tenis Stolní tenis Neměli jsme cvičení pro danou věkovou kategorii Jiné: 

 

Jaká cvičení jednota nabízela žákům/žákyním přibližně ve věku 6- 10 let mezi roky 2000 

až 2010? Co bylo náplní hodin? 

Sportovní gymnastika Moderní gymnastika Atletika Florbal Fotbal Basketbal Volejbal 

Tenis Stolní tenis Neměli jsme cvičení pro danou věkovou kategorii Jiné: 
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Jaká cvičení jednota nabízela žákům/žákyním přibližně ve věku 10 - 15 let mezi roky 2000 

až 2010? Co bylo náplní hodin? 

Sportovní gymnastika Moderní gymnastika Atletika Florbal Fotbal Basketbal Volejbal 

Tenis Stolní tenis Neměli jsme cvičení pro danou věkovou kategorii Jiné: 

 

Jaká cvičení jednota nabízela žákům/žákyním přibližně ve věku 6- 10 let mezi roky 2010 

až 2019? Co bylo náplní hodin? 

Sportovní gymnastika Moderní gymnastika Atletika Florbal Fotbal Basketbal Volejbal 

Tenis Stolní tenis Neměli jsme cvičení pro danou věkovou kategorii Jiné: 

 

Jaká cvičení jednota nabízela žákům/žákyním přibližně ve věku 10 - 15 let mezi roky 2010 

až 2019? Co bylo náplní hodin? 

Sportovní gymnastika Moderní gymnastika Atletika Florbal Fotbal Basketbal Volejbal 

Tenis Stolní tenis Neměli jsme cvičení pro danou věkovou kategorii Jiné: 

 

Změnila se ve vaší jednotě výrazně nabídka cvičení žáků a dorostu od roku 1990 do 

současnosti? 

Ne Ano - Jak se cvičení žáků a dorostu změnila? (Ubylo cvičebních hodin Přibylo 

cvičebních hodin Zaměřili jsme se více na hry Zrušily se oddíly Jiné: 

 

Co vás ve vaší jednotě aktuálně trápí? 

Finance Majetek, cvičební prostory Personální zajištění – nedostatek odborně způsobilých 

cvičitelů Nízký počet cvičenců Informovanost o Sokole, jeho image v dnešní době Jiné: 

 

Zvyšuje se v posledních letech (10 let) počet členů jednoty? (do 18 let) 

Ne Ano 

 

Ve kterých letech byl největší úbytek věkové kategorie žáků/žákyň a o kolik? (v %) 

 

Ve kterých letech byl největší nárůst věkové kategorie žáků/žákyň a o kolik? (v %) 

 

Jaký je nyní poměr počtu členů sportovních oddílů a oddílů všestrannosti? 

 

Jaký byl poměr počtu členů sportovních oddílů a oddílů všestrannosti okolo roku 2000? 

 

Jaký byl poměr počtu členů sportovních oddílů a oddílů všestrannosti okolo roku 2010? 

 

Roste, nebo klesá počet členů sportovních oddílů? O kolik %? (od roku 1990 do 2020) 

 

Roste, nebo klesá počet členů oddílů všestrannosti? O kolik %? (od roku 1990 do 2020) 

 

Celkově roste, nebo klesá počet oddílů pro mládež? (průběžný vývoj) (od roku 1990 do 

2020) 
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Příloha č. 2 - Seznam sokolských jednot s kontaktní emailovou adresou 

(stav k 20.2.2020) 

Župa Karlovarská - 6/6 

 

T.J. Sokol Františkovy lázně  AlenaPapezova@seznam.cz 

T.J. Sokol Cheb  mfranck@seznam.cz 

T.J. Sokol Karlovy Vary michalmendel@centrum.cz 

T.J. Sokol Kraslice  matyas.schuster@seznam.cz 

T.J. Sokol Mariánské lázně sefsokolu@seznam.cz 

T.J. Sokol Sokolov  a_lehmann@volny.cz 

 

Župa Krušnohorská – Kukaňova – 14/15 

 

T.J. Sokol Bílina  sokolbilina@seznam.cz 

T.J. Sokol Bohosudov thuma@seznam.cz 

T.J. Sokol Duchcov  sokol-dv@volny.cz 

T.J. Sokol Háj   prusovi.haj@seznam.cz 

T.J. sokol Hostomice 

T.J. Sokol Chomutov  tj-sokol.cv@seznam.cz 

T.J. Sokol Košťany  fotbal.kostany@seznam.cz 

T.J. Sokol Litvínov – Lom sokollitvinov@seznam.cz 

T.J. Sokol Osek  sokolosek@volny.cz 

T.J. Sokol Spořice  brandr@seznam.cz 

T.J. Sokol Světec  cardasovi@seznam.cz 

T.J. Sokol Teplice  hozakstav@volny.cz 

T.J Sokol Trhovany  info@sokol-trnovany.cz 

T.J. Sokol Verneřice  kloboukkarel@seznam.cz 

T.J. Sokol Zelénky  brumla.plavec@seznam.cz 

 

Župa Sladkovského – 10/18 

 

T.J. Sokol Černčice  radova.iva@quick.cz 

T.J. Sokol Dobroměřice dobrosokol@seznam.cz 

T.J. Sokol Domoušice sokoldomousice@seznam.cz 
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T.J. Sokol Hřivčice 

T.J. Sokol Hřivice  marek.hrivice@seznam.cz 

T.J Sokol Chlumčany  sokol.chlumcany@seznam.cz 

T.J Sokol Louny  sokol.louny@email.cz 

T.J. Sokol Měcholupy tjsokolmecholupy@seznam.cz 

T.J. Sokol Panenský Týnec fotbalpanenskytynec@seznam.cz 

T.J. Sokol Peruc 

T.J. Sokol Pnětluky 

T.J. Sokol Postoloprty 

T.J. Sokol Radonice  maruspra@seznam.cz 

T.J. sokol Slavětín 

T.J. Sokol Telce  tj.sokol.telce@seznam.cz 

T.J. Sokol Toužetín   

T.J. sokol Vinařice 

T.J Sokol Zbrašín - Hořany 

 

Župa Severočeská – Novákova – 6/6 

 

T.J. Sokol Děčín  okadlec@seznam.cz 

T.J. Sokol Filipov  oldrich.zavesky@seznam.cz 

T.J. Sokol Jalůvčí  sokoljaluvci@seznam.cz 

T.J. Sokol Libouchec  anna.voslarova@seznam.cz 

T.J. Sokol Maxičky  info@sokolmaxicky.cz 

T.J. Sokol Ústí nad Labem sokol.ul@seznam.cz 

 

Župa Podřipská – 17/18 

 

T.J. Sokol Bechlín 

T.J. Sokol Bouhušovice nad Ohří mirkalina@centrum.cz 

T.J. Sokol Brozany nad Ohří  sokolbrozany@seznam.cz 

T.J. Sokol Budyně nad Ohří  david@azconsult.cz 

T.J. Sokol Horní Beřkovice  petrabulina@seznam.cz 

T.J. Sokol Krabčice   marta.stroblova@seznam.cz 

T.J. Sokol Libkovice pod Řípem berca007@seznam.cz 

T.J. Sokol Libochovice  sokol.libochovice@tiscali.cz 

T.J. Sokol Litoměřice   sokol.ltm@seznam.cz 

T.J. Sokol Martiněves   pkocourek@email.cz 
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mailto:sokoljaluvci@seznam.cz
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T.J. Sokol Mnetěš   salus@seznam.cz 

T.J. Sokol Mšené Lázně  sokolmsenelazne@gmail.com 

T.J. Sokol Račice   t.j.sokolracice@seznam.cz 

T.J. Sokol Račiněves   pisl@c-mail.cz 

T.J. Sokol Roudnice nad Labem info@sokolroudnicenl.cz 

T.J. Sokol Straškov – Vodochody jan.mazourek1@seznam.cz 

T.J. Sokol Terezín 

T.J. Sokol Třebenice   vitezslav.ludwig@lovochemie.cz 

T.J. Sokol Třebívlice   gabit.seifertova@seznam.cz 

 

Župa Ještědská 18/19 

 

T.J. Sokol Bílá    zelinkova@email.cz 

T.J. Sokol Česká Lípa  m.vesela@klikni.cz 

T.J. Sokol Český Dub    skoda.cdub@seznam.cz 

T.J. Sokol Heřmanice 

T.J. Sokol Hodkovice nad Mohelkou michal.sarbort@mariuspedersen.cz 

T.J. Sokol Horní Růžodol   sarka.jursova@seznam.cz 

T.J. Sokol Hoření Paseky   milada.pavlu@tiscali.cz 

T.J. Sokol Chotyně    novakova@muhradek.cz 

T.J. Sokol Chrastava    joseflesko@seznam.cz 

T.J. Sokol Kobyly    kobyly@volny.cz 

T.J. Sokol Liberec 1    martin.klejch@seznam.cz 

T.J. Sokol Liberec 3 - Františkov  stryncl.revize@seznam.cz 

T.J. Sokol Loučky    petra.habrova@seznam.cz 

T.J. Sokol Malá Skála  tjsokolmalaskala@seznam.cz 

T.J. Sokol Proseč pod Ještědem  stara.zuzka@email.cz 

T.J. Sokol Radimovice   mbelonoznik@gmail.com 

T.J. Sokol Turnov    sokol.turnov@seznam.cz 

T.J. Sokol Vlastibořice  sokol@vlastiborice.cz 

T.J. Sokol Žďárek   zuzana.lendrova@vgpparks.eu 

 

Župa Jizerská 19/19 

 

T.J. Sokol Alšovice   renatapospisil@seznam.cz 
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T.J. Sokol Bratříkov   sokol.bratrikov@email.cz 

T.J. Sokol Bzí    sokol.bratrikov@email.cz 

T.J. Sokol Český Šumburk  pajkovondra@centrum.cz 

T.J. Sokol Frýdštejn   mara.@ivar.cz     ? 

T.J. Sokol Huntířov nad Jizerou marky.danickova@seznam.cz 

T.J. Sokol Jablonec nad Nisou sokoljbc@gmail.com 

T.J. Sokol Jablonec nad Nisou – Sportcentrum sokol.jbc.sc@seznam.cz 

T.J. Sokol Líšný   salabovi@lisny.cz 

T.J. Sokol Mukařov   hana.fanny@centrum.cz 

T.J. Sokol Skruhov   martinhusa@seznam.cz 

T.J. Sokol Sněhov   vhbursovi@seznam.cz 

T.J. Sokol Tepeře   dasasobotkova@seznam.cz 

T.J. Sokol Velké Hamry I  pospisilovak@volny.cz 

T.J. Sokol Velké Hamry II - Hamrska  pala.josef@seznam.cz 

T.J. Sokol Vrát   sokolvrat@gmail.com 

T.J. Sokol Zásada   libca.duchackova@seznam.cz 

T.J. Sokol Zlatá Olešnice  jana.jeleckova@gmail.com 

T.J. Sokol Železný Brod  sokol@sokol-zb.cz 

 

Župa Krkonošská – Pecháčkova 20/21 

 

T.J. Sokol Benecko   dr.milosgerstner@seznam.cz 

T.J. Sokol Benešov u Semil  martinecjana@seznam.cz 

T.J. Sokol Bozkov   standa.dub@centrum.cz 

T.J. Sokol Horní Branná  lady218@seznam.cz 

T.J. Sokol Chuchelna   pliva.ijen@gmail.cz 

T.J. Sokol Jilemnice   sokol.jilemnice@tiscali.cz 

T.J. Sokol Košov   tjsokolkosov@seznam.cz 

T.J. Sokol Košťálov 

T.J. Sokol Kruh u Jilemnice  kuzel.jiri@gmail.com 

T.J. Sokol Lomnice nad Popelkou info@sokollomnice.cz 

T.J. Sokol Martinice v Krkonoších sokolmartinice@centrum.cz 

T.J. Sokol Paseky nad Jizerou sokol@paseky.cz 

T.J. Sokol Poniklá   krakonosuvranc@seznam.cz 

T.J. Sokol Příkrý   skrbekhome@seznam.cz 
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T.J. Sokol Semily   michal@elitebohemia.cz 

T.J. Sokol Sklenařice   sokol@sklenarice.cz   ? 

T.J. Sokol Studenec   sokolstudenec@seznam.cz 

T.J. Sokol Tatobity   sokol.tatobity@seznam.cz 

T.J. Sokol Valteřice   atondrova@krnap.cz 

T.J. Sokol Víchová nad Jizerou kobr.mira@tiscali.cz 

T.J. Sokol Vrchlabí   miloslavindrak@seznam.cz 

Župa Podkrkonošská – Jiráskova 29/31 

 

T.J. Sokol Běloves    vaclav.nyc@tiscali.cz 

T.J. Sokol Bohuslavice   martinstarosta@seznam.cz 

T.J. Sokol Borová    dana.borova@centrum.cz 

T.J. Sokol Bukovice    srutek@ekoservice2000.cz 

T.J. Sokol Červený Kostelec   sokolck@seznam.cz 

T.J. Sokol Červený Kostelec – Horní cepr.v@email.cz 

T.J. Sokol Česká Skalice   vladimir.fischer@cmail.cz 

T.J. Sokol Dobruška    sokol@dobruska.net 

T.J. Sokol Dvůr Králové nad Labem  sokol@sokol-dk.cz 

T.J. Sokol Hořenice    s.snabl@seznam.cz 

T.J. Sokol Hronov    sokol.hronov@seznam.cz 

T.J. Sokol Jaroměř    tjsokol.jaromer@seznam.cz 

T.J. Sokol Jaroměř – Josefov   sokol.josefov@seznam.cz 

T.J. Sokol Jaroměř – Josefov 2  pinec.josefov@volny.cz 

T.J. Sokol Jesenná    plejdik@seznam.cz 

T.J. Sokol Kramolna 

T.J. Sokol Krčín    ??? 

T.J. Sokol Kuks    libaltomas@gmail.com 

T.J. Sokol Libňatov    sokollibnatov@volny.cz 

T.J. Sokol Náchod    zpodkrkonosska@seznam.cz 

T.J. Sokol Nové Město nad Metují  sokol_novemestonm@centrum.cz 

T.J. Sokol Nový Hrádek   holy.j@tiscali 

T.J. Sokol Police nad Metují   radanar@centrum.cz 

T.J. Sokol Rtyně v Podkrkonoší  sokol.rtyne@tiscali.cz 

T.J. Sokol Staré Město – Náchod  stm.nachod@seznam.cz 

T.J. Sokol Studnice    tomasburdych@seznam.cz 
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T.J. Sokol Úpice    ruckerova.liba@centrum.cz 

T.J. Sokol Velké Petrovice   jaromir.lecnar@seznam.cz 

T.J. Sokol Vlkov    hrezkova@seznam.cz 

T.J. Sokol Žďár nad Metují   sokol@zdarnadmetuji.cz 

T.J. Sokol Žireč    info@sokolzirec.eu 

 

Župa Jičínská – Bergrova 14/18 

 

T.J. Sokol Dolní Kalná    

T.J. Sokol Hořice    fleglova@seznam.cz 

T.J. Sokol Jeřice    hz@wo.cz 

T.J. Sokol Jičín    sokol.Jicin@seznam.cz 

T.J. Sokol Kopidlno    ondrejkostaksokol@seznam.cz 

T.J. Sokol Lázně Bělohrad   sokollaznebelohrad@seznam.cz 

T.J. Sokol Libáň    milan.drozen@seznam.cz 

T.J. Sokol Miletín     

T.J. Sokol Mladějov    mladejov@seznam.cz 

T.J. Sokol Nemyčeves   Jarca.rudolf@seznam.cz 

T.J. Sokol Nová Paka    petr.kuzel@email.cz 

T.J. Sokol Ostroměř    sokolostromer@seznam.cz 

T.J. Sokol Podhorní Újezd a Vojice  chudoba.jaromir@seznam.cz 

T.J. Sokol Sobotka    janaslechtova@agrochov.cz 

T.J. Sokol Úbislavice    radek.vit73@seznam.cz 

T.J. Sokol Valdice 

T.J. Sokol Železnice    smidova.danuse@seznam.cz 

T.J. Sokol Židovice 

 

 

Župa Orlická 35/36 

 

T.J. Sokol Albrechtice nad Orlicí   sokol.albrechtice@seznam.cz 

T.J. Sokol Bolehošť     tjsokolbolehost@seznam.cz 

T.J. Sokol Borohrádek    pprovaz@seznam.cz 

T.J. Sokol Bukovina     empresa@quick.cz 

T.J. Sokol Černilov     sokolcernilov@seznam.cz 

T.J. Sokol České Meziříčí    tj.sokol.cm@seznam.cz 
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T.J. Sokol Dobřany     jirmordob@quick.cz 

T.J. Sokol Doudleby nad Orlicí   sokoldouleby@seznam.cz 

T.J. Sokol Hněvčeves     sokol.hnevceves@emai.cz 

T.J. Sokol Hradec Králové    sokolhk@atlas.cz 

T.J. Sokol Chleny     ladin.novak@seznam.cz 

T.J. Sokol Chlum     zverinj@volny.cz 

T.J. Sokol Chlumec nad Cidlinou   sokol.chlumec@volny.cz 

T.J. Sokol Javornice     lubomir.plesl@centrum.cz 

T.J. Sokol Kostelec nad Orlicí   babla@seznam.cz 

T.J. Sokol Lukavice     sokollukavice@seznam.cz 

T.J. Sokol Lupenice     sokollupenice@seznam.cz 

T.J. Sokol Nechanice     martinakubrtova@seznam.cz 

T.J. Sokol Nový Bydžov     

T.J. Sokol Nový Hradec Králové   jsnasel@gmail.com 

T.J. Sokol Olešnice v Orlických Horách  info@skiolesnice.cz 

T.J. Sokol Opočno     tjsokol@opocno.cz 

T.J. Sokol Potštejn     sokol.potstejn@seznam.cz 

T.J. Sokol Pouchov     sokol-pouchov@seznam.cz 

T.J. Sokol Pražské Předměstí    tj.sokol.pp@seznam.cz 

T.J. Sokol Probluz     mila.dus@centrum.cz 

T.J. Sokol Předměřice nad Labem   Jan.Kubec@seznam.cz 

T.J. Sokol Rychnov nad Kněžnou   sedlacek.pe@seznam.cz 

T.J. Sokol Sendražice     zdenekpejcha@centrum.cz 

T.J. Sokol Skršice – Tošov    josef.drasnar@email.cz 

T.J. Sokol Sněžné     sokol.snezne@wo.cz 

T.J. Sokol Těchlovice     Suzanne@seznam.cz 

T.J. Sokol Třebechovice pod Orebem  sokol.trebky@seznam.cz 

T.J. Sokol Tutleky     renatarohlenova@seznam.cz 

T.J. Sokol Týniště nad Orlicí    lenka.neskudlova@seznam.cz 

T.J. Sokol Vamberk     vamberk@centrum.cz 
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Župa Východočeská – Pippichova 62/66 

 

T.J. Sokol Bělá nad Svitavou    l.lidmila@tiscali.cz 

T.J. Sokol Brandýs n. Orlicí    petty.rehak@seznam.cz 

T.J. Sokol Břehy     machackova.lucie@centrum.cz 

T.J. Sokol Bystré     oravec.vlastimil@seznam.cz 

T.J. Sokol Čankovice     sokol.cankovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Česká Třebová    L.Strouhalova@seznam.cz 

T.J. Sokol Česká Třebová II    ams-lubomir.vasina@seznam.cz 

T.J. Sokol Dolní Újezd    miroslav.lipavsky@pfahnl.cz   

T.J. Sokol Dvakačovice    ev.novotna@seznam.cz 

T.J. Sokol Heřmanův Městec    astransk@seznam.cz 

T.J. Sokol Hlinsko     dufkova@hlinecko.cz 

T.J. Sokol Hnátnice 

T.J. Sokol Holice     sokol@sokolholice.cz 

T.J. Sokol Horní Heřmanice    va.si@email.cz 

T.J. Sokol Horní Jelení 

T.J. Sokol Hrušová     nesporova2@seznam.cz 

T.J. Sokol Hylváty     mmilerova@tiscali.cz 

T.J. Sokol Chrast     divadelnisluzba@post.cz 

T.J. Sokol Chroustovice    sokolchroustovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Chrudim     nina.novakova@tiscali.cz 

T.J. Sokol Jehnědí     privratska.hana@centrum.cz 

T.J. Sokol Jevíčko     sokoljevicko@seznam.cz 

T.J. Sokol Kerhartice     rossler@vubas.cz 

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí   sokolklasterec@centrum.cz 

T.J. Sokol Kostěnice     petr.zahradko@volny.cz 

T.J. Sokol Krouna     zdenek.duchecek36@seznam.cz 

T.J. Sokol Kunvald     sokol.kunvald@seznam.cz 

T.J. Sokol Lázně Bohdaneč    l.kubatova@seznam.cz 

T.J. Sokol Letohrad     hradsokollet@seznam.cz 

T.J. Sokol Lhotka – Česká Třebová   stusak.b@seznam.cz 

T.J. Sokol Líšnice     MichalSchreiber@seznam.cz 

T.J. Sokol Litomyšl     sokol.litomysl@seznam.cz 

T.J. Sokol Lukavice     v.pilar@centrum.cz 

T.J. Sokol Lukavice     dostalova.a@seznam.cz 
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T.J. Sokol Luže     fotbalista1@tiscali.cz 

T.J. Sokol Makov     tj.sokol-makov@seznam.cz 

T.J. Sokol Městečko Trnávka   sokol.trnavka@centrum.cz 

T.J. Sokol Město Choceň    karel.drtina1@seznam.cz 

T.J. Sokol Moravany      

T.J. Sokol Nasavrky     sokolnasa@seznam.cz 

T.J. Sokol Orlice a Kunčice    sokolorliceakuncice@seznam.cz 

T.J. Sokol Pardubice I    sokol-pce@volny.cz 

T.J. Sokol Proseč     sarka.zahradnikova6@seznam.cz 

T.J. Sokol Přelouč     sokolprelouc@centrum.cz 

T.J. Sokol Radčice     vaclavsodomka@seznam.cz 

T.J. Sokol Radhošť     dusantesar@seznam.cz 

T.J. Sokol Ronov nad Doubravkou   zitek.mirek@seznam.cz 

T.J. Sokol Roveň     tj.sokol.roven@seznam.cz 

T.J. Sokol Řečany nad Labem ikalousek@seznam.cz 

T.J. Sokol Slatiňany   tjsokolslatinany@seznam.cz 

T.J. Sokol Sloupnice   vostrel@stresniizolace.com 

T.J. Sokol Srch   rd.srch@seznam.cz 

T.J. Sokol Sruby   sokol.sruby@post.cz 

T.J. Sokol Strážná   monika.ju@seznam.cz 

T.J. Sokol Svítkov   tj.sokol.svitkov@seznam.cz 

T.J. Sokol Svratouch   strakasokol@seznam.cz 

T.J. Sokol Topol   danapilar@seznam.cz 

T.J. Sokol Trhová Kamenice  renata.joskova@seznam.cz 

T.J. Sokol Uhersko   drajelínkova@seznam.cz   ? 

T.J. Sokol Úhřetická Lhota  rsejpkova@seznam.cz 

T.J. Sokol Ústí nad Orlicí  martincova.lucka@seznam.cz 

T.J. Sokol Vítějeves 

T.J. Sokol Vortová   josef.pesek@instavh.cz 

T.J. Sokol Vranová Lhota  rsejpkova@seznam.cz 

T.J. Sokol Vysoké Mýto  iveta.gym@email.cz 

T.J. Sokol Žamberk   havel@orlicko.cz 

T.J. Sokol Živanice   lubid@atlas.cz 
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Župa Severomoravská 11/12 

 

T.J. Sokol Dlouhomilov   sokol.dlouhomilov@seznam.cz 

T.J. Sokol Dubicko    jirisobotik@seznam.cz 

T.J. Sokol Chromeč    Libor.Krnavek@seznam.cz 

T.J. Sokol Jeseník    mariejes@seznam.cz 

T.J. Sokol Klopina     

T.J. Sokol Mohelnice    sokolmohelnice@seznam.cz 

T.J. Sokol Moravičany   fucikova.ivana@seznam.cz 

T.J. Sokol Nemile    tjsokolnemile@gmail.cz 

T.J. Sokol Šumperk    sokolsumperk@gmail.com 

T.J. Sokol Šumperk – Temenice  Eva.Filipiova@seznam.cz 

T.J. Sokol Zábřeh    vybor@sokol-zabreh.info 

T.J. Sokol Zvole    kolmichal@seznam.cz 

 

Župa Moravskoslezská 41/42 

 

T.J. Sokol Albrechtičky cedidlo.jiri@centrum.cz 

T.J. Sokol Bravantice  jan.mordac@seznam.cz 

T.J. Sokol Brušperk  jaroslav.vicher@seznam.cz 

T.J. Sokol Dolní Životice sachteli.jan@seznam.cz 

T.J. Sokol Háj ve Slezsku josef.vecerek@volny.cz 

T.J. Sokol Kateřinky  sokol.katerinky@seznam.cz 

T.J. Sokol Klimkovice jirihud.1949@email.cz 

T.J. Sokol Košatka  foltova.renata@seznam.cz 

T.J. Sokol Krmelín  tenis.krmelin@email.cz 

T.J. Sokol Krnov  ivo.hama@seznam.cz 

T.J. Sokol Kyjovice  rychtarova.m@seznam.cz 

T.J. Sokol Lukavec  isokolova@post.cz 

T.J. Sokol Mariánské Hory  JK-ragby@seznam.cz 

T.J. Sokol Martinov   jiri.pys@seznam.cz 

T.J. Sokol Metylovice  sokol.metylovice@gmail.com 

T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 tjsokolmo1@seznam.cz 

T.J. Sokol Moravská Ostrava II holuša@sepsystem.cz    ? 

T.J. Sokol Nová Bělá   sokol.nova.bela@email.cz 
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T.J. Sokol Opava   sokolopava@tiscali.cz 

T.J. Sokol Ostrava   novotny@technoma.cz 

T.J. Sokol Ostrava – Plesná  mach@narwall.cz 

T.J. Sokol Ostrava – Poruba  sokolporuba2@seznam.cz 

T.J. Sokol Ostrava – Třebovice j.mordinska@seznam.cz 

T.J. Sokol Ostrava - Výškovice 

T.J. Sokol Ostrava – Zábřeh  oldrich.lindovsky@seznam.cz 

T.J. Sokol Ostrava – Proskovice sokolproskovice@gmail.com 

T.J. Sokol Polanka nad Odrou hynous.k@seznam.cz 

T.J. Sokol Poruba   sokolporuba@sokolporuba.cz 

T.J. Sokol Přívoz   bulawa@okas.cz 

T.J. Sokol Pustějov   horak.sedlak@centrum.cz 

T.J. Sokol Radvanice – Bartovice bhrivna@telecom.cz 

T.J. Sokol Smolkov   mirek.zidek@cbox.cz 

T.J. Sokol Spálov   subertjirka@seznam.cz 

T.J. Sokol Staříč   zidkovalenca@seznam.cz 

T.J. Sokol Svinov   zbynek.planka@strabag.com 

T.J. Sokol Šenov   hynek.triska@gmail.com 

T.J. Sokol Štáblovice   m.prejda@seznam.cz 

T.J. Sokol Štramberk   pabe@email.cz 

T.J. Sokol Trnávka   slivovao@seznam.cz 

T.J. Sokol Vávrovice   sokolvavrovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Vítkovice   sokolvitkovice@volny.cz 

T.J. Sokol Žabeň   pavelkrchnak@seznam.cz 

 

Župa Beskydská – J. Čapka 20/20 

 

T.J. Sokol Baška   baska.sokolici@volny.cz 

T.J. Sokol Bohumín   vybor@sokol-bohumin.cz 

T.J. Sokol Bohumín   ivo.matula@seznam.cz 

T.J. Sokol Český Těšín  chalupa 333@seznam.cz 

T.J. Sokol Dětmarovice  marek.svrcina@d3soft.cz 

T.J. Sokol Doubrava   sebestova.g@seznam.cz 

T.J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm tjsokolfrenstatpr@seznam.cz 

T.J. Sokol Frýdek – Místek  sokol.fm@seznam.cz 
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T.J. Sokol Frýdlant nad Ostravicí sokolovna@email.cz 

T.J. Sokol Havířov   sokol.havirov@seznam.cz 

T.J. Sokol Hodslavice   matrika@hodslavice.cz 

T.J. Sokol Karviná   sokolkarvina@seznam.cz 

T.J. Sokol Kopřivnice   jiri.krejci@ktknet.cz 

T.J. Sokol Nový Jičín   sokol.novyjicin@seznam.cz 

T.J. Sokol Petřvald   sokol.petrvald@seznam.cz 

T.J. Sokol Pražmo – Raškovice zhavlik@email.cz 

T.J. Sokol Příbor   sokol.pribor@seznam.cz 

T.J. Sokol Rychvald   sokol.rychvald@seznam.cz 

T.J. Sokol Staré Město  jaromir.kanok@seznam.cz 

T.J. Sokol Vratimov   ilonaspratkova@seznam.cz 

T.J. Sokol Záblatí   skokanova.pavla@mubo.cz 

 

Župa Olomoucká – Smrčkova 33/34 

 

T.J. Sokol Bělkovice – Lašťany eva_slepickova@volny.cz 

T.J. Sokol Bílá Hora   helena.smoldasova@seznam.cz 

T.J. Sokol Bílsko   zak77@seznam.cz 

T.J. Sokol Červenka   sokolcervenka@seznam.cz 

T.J. Sokol Dolany   marie.seifertova@mybox.cz  

T.J. Sokol Doloplazy   sokol.doloplazy@seznam.cz 

T.J. Sokol Grygov   sokol@grygov.cz 

T.J. Sokol Hnojice   jarmilasvozilova@seznam.cz 

T.J. Sokol Cholina   elispetr@seznam.cz 

T.J. Sokol Křelov   sokolkrelov@seznam.cz 

T.J. Sokol Litovel   m.spurnik@gmail.com 

T.J. Sokol Luká   voglo@post.cz 

T.J. Sokol Náklo   magda.zdr@volny.cz 

T.J. Sokol Náměšť na Hané  pecivat@volny.cz 

T.J. Sokol Olomouc   info@sokololomouc.cz 

T.J. Sokol Olomouc – Nové Sady sokol.ns@email.cz  

T.J. Sokol Olomouc – Nový Svět tanacechovska@seznam.cz 

T.J. Sokol Olomouc – Bělidla sokolbelidla@seznam.cz  

T.J. Sokol Olomouc – Černovín sarka.grygarkova@seznam.cz 
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T.J. Sokol Olomouc – Hodolany f.hansman@seznam.cz 

T.J. Sokol Olomouc – Chválkovice sokol-ol-chvalkovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Olomouc – Nemilany sokolnemilany@seznam.cz 

T.J. Sokol Olomouc – Neředín jakub_chalupa@seznam.cz 

T.J. Sokol Přáslavice 

T.J. Sokol Řimice   sokol@rimice.cz 

T.J. Sokol Střelice   tjsokolstrelice@seznam.cz 

T.J. Sokol Svatý Kopeček  tjsvatykopecek@seznam.cz 

T.J. Sokol Štěpánov   babickasusa@seznam.cz 

T.J. Sokol Šumvald   sokolsumvald@seznam.cz 

T.J. Sokol Štemberk   pospisil@sternberk.cz 

T.J. Sokol Troubelice   sokoltroubelice@seznam.cz 

T.J. Sokol Velká Bystřice  sokol.vb@centrum.cz 

T.J. Sokol Vilémov   marek.studeny@seznam.cz  

T.J. Sokol Žerotín   sokol.zerotin1@email.cz 

 

Župa Středomoravská 19/22 

 

T.J. Sokol Beňov   frantisek.kubik@seznam.cz 

T.J. Sokol Brodek u Přerova  brodeksokol@seznam.cz 

T.J. Sokol Dřevohostice  m.kveta@seznam.cz 

T.J. Sokol Dub nad Moravou  hanzlik@gemo.cz 

T.J. Sokol Henčlov   vrsr@email.cz 

T.J. Sokol Hranice   sokolhranice@seznam.cz 

T.J. Sokol Kokory   alois.kostalek@seznam.cz 

T.J. Sokol Lipník nad Bečvou martinasromota@seznam.cz 

T.J. Sokol Lověšice   ludek.komarek@seznam.cz 

T.J. Sokol Majetín    

T.J. Sokol Paršovice   ludmilagadasova@seznam.cz 

T.J. Sokol Přerov   sokol-prerov@volny.cz 

T.J. Sokol Rokytnice   martin.sokol.rokytnice@seznam.cz 

T.J. Sokol Říkovice   sokol.rikovice@seznam.cz  

T.J. Sokol Slavíč   milanhalas@hotmail.com 

T.J. Sokol Sušice   pavlinaholesinska@seznam.cz 

T.J. Sokol Týn nad Bečvou  ales.kundera@seznam.cz 
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T.J. Sokol Újezdec   info@ivokropac.cz 

T.J. Sokol Velká   tjsokolvelka@seznam.cz 

T.J. Sokol Veselíčko 

T.J. Sokol Vlkoš   sokolvlkos@seznam.cz 

T.J. Sokol Želatovice 

 

Župa Prostějovská 28/31 

 

T.J. Sokol Bedihošť   kouril.bed@seznam.cz 

T.J. Sokol Bystročice – Žerůvky jana.dvorakova@upol.cz 

T.J. Sokol Centrum Haná  CentrumHana@gmail.com  

T.J. Sokol Čechovice   smekal@cehovice.cz  

T.J. Sokol Čechy pod Kosířem iveta.slamova@seznam.cz 

T.J. Sokol Čelechovice na Hané doslad@seznam.cz 

T.J. Sokol Dobromilice  j.sebestova@seznam.cz 

T.J. Sokol Dubany 

T.J. Sokol I Prostějov   sokol1pv@seznam.cz 

T.J. Sokol II Prostějov  sokol2prostejov@seznam.cz 

T.J. Sokol Konice   fotbal.konice@seznam.cz 

T.J. Sokol Kostelec na Hané  sokol.kostelec@seznam.cz 

T.J. Sokol Kostelec na Hané – HK hk-kostelec@seznam.cz 

T.J. Sokol Kralice na Hané  spakra@volny.cz 

T.J. Sokol Mořice   step.ladislav@seznam.cz 

T.J. Sokol Němčice nad Hanou kali.vlada@seznam.cz 

T.J. Sokol Niva   svetlanes@seznam.cz 

T.J. Sokol Obědkovice  if@seznam.cz 

T.J. Sokol Olšany u Prostějova sokol.olsany@seznam.cz 

T.J. Sokol Otaslavice   mil.jezek@centrum.cz 

T.J. Sokol Přemyslovice 

T.J. Sokol Ptení   zapletal.jarek@seznam.cz 

T.J. Sokol Rozstání   ou-rozstani@iol.cz 

T.J. Sokol Smržice   irena.laurencikova@seznam.cz 

T.J. Sokol Stařechovice  v.vyroubalova@seznam.cz 

T.J. Sokol Stražisko   sokol.strazisko@seznam.cz 

T.J. Sokol Vícov   pliska.karel@seznam.cz 

T.J. Sokol Vrahovice   hanamudra@seznam.cz 
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T.J. Sokol Vrchoslavice  TjSokolVrchoslavice@email.cz 

T.J. Sokol Vřesovice 

T.J. Sokol Zdětín   sokolzdetin@seznam.cz 

 

 

Župa Valašská – Fr. Palackého 7/8 

 

T.J. Sokol Hošťálková 

T.J. Sokol Jablůnka – Pržno  zacek307@seznam.cz 

T.J. Sokol Jasenná   p.frydlova@seznam.cz 

T.J. Sokol Karolinka   dagtyl@seznam.cz 

T.J. Sokol Rožnov pod Radhoštěm djurkova@gmail.com 

T.J. Sokol Valašské Klobouky tjsokol.vk@gmail.com 

T.J. Sokol Valašské Meziříčí  J.Rosakova@seznam.cz  

T.J. Sokol Vsetín   ulicna@seznam.cz 

 

 

Župa Komenského 20/24 

 

T.J. Sokol Babice   surmanek.d@seznam.cz 

T.J. Sokol Bánov   ajkopa@seznam.cz 

T.J. Sokol Bojkovice 

T.J. Sokol Březnice   sokol-breznice@seznam.cz 

T.J. Sokol Bzová   eva.krizka@seznam.cz 

T.J. Sokol Jižní Svahy Zlín – 5 tjsokol.jszlin5@email.cz 

T.J. Sokol Kostelec 

T.J. Sokol Kunovice   jarka@uh.cz 

T.J. Sokol Luhačovice  hajdovahana@seznam.cz 

T.J. Sokol Malenovice  susina@hasam.cz 

T.J. Sokol Mařatice   smik@email.cz 

T.J. Sokol Napajedla   info@sokolnapajedla.cz 

T.J. Sokol Otrokovice   sokolovna.otrokovice@volny.cz 

T.J. Sokol Podolí   zdenek.kasper@seznam.cz 

T.J. Sokol Staré Město  antonie.radkova@seznam.cz 

T.J. Sokol Štípa 

T.J. Sokol Tlumačov   miroslavzaoral@seznam.cz 
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T.J. Sokol Uherské Hradiště  info@sokol-uh.cz 

T.J. Sokol Uherský Brod  t.j.sokolub@seznam.cz 

T.J. Sokol Vlčnov   mikulecb@seznam.cz 

T.J. Sokol Zádveřice   hurtizdena@gmail.com 

T.J. Sokol Zlín   tisokol.zl@volny.cz 

T.J. Sokol Zlín - Prštné 

T.J. Sokol Želechovice  nosalek@dszo.cz 

 

Župa Hanácká 16/17 

 

T.J. Sokol Bystřice pod Hostýnem zbynek2@seznam.cz 

T.J. Sokol Holešov   sokolkairena@atlas.cz 

T.J. Sokol Kostelany   ivocesnek@seznam.cz 

T.J. Sokol Kostelec u Holešova sokolkostelec@email.cz 

T.J. Sokol Kroměříž   sokolkromeriz@email.cz 

T.J. Sokol Kvasice   sokol.kvasice@seznam.cz 

T.J. Sokol Litenčice   starosta.litencice@volny.cz 

T.J. Sokol Martinice   oldrich.stiskal@seznam.cz 

T.J. Sokol Morkovice   kosik.tp@seznam.cz 

T.J. Sokol Pornice   makn@atlas.cz 

T.J. Sokol Postoupky   sokolpostoupky@seznam.cz 

T.J. Sokol Přílepy   sokolprilepy@email.cz 

T.J. Sokol Třebětice   sokoltrebetice@email.cz 

T.J. Sokol Věžky   alesbosak@seznam.cz 

T.J. Sokol Všetuly   sokolvsetuly@email.cz 

T.J. Sokol Zborovice 

T.J. Sokol Žalkovice   sokolzalkovice@email.cz 

 

Župa Dr. Jindry Vaníčka 39/40 

 

T.J. Sokol Adamov    msvedinek@gmail.com 

T.J. Sokol Babice nad Svitavou  sokolbabicenadsvitavou@seznam.cz 

T.J. Sokol Bílovice nad Svitavou  petr.posmurny@seznam.cz 

T.J. Sokol Borkovany    starosta@borkovany.cz 

T.J. Sokol Brno – Husovice   sokolhusovice@volny.cz 
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T.J. Sokol Brno – Chrlice   sokolchrlice@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno – Ivanovice   hpokorova@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno – Jih    sokol.brno-jih@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno – Juliánov   sokoljulianov@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno – Královo Pole  sokolkrpole@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno – Líšeň 

T.J. Sokol Brno – Obřany – Maloměřice majlont@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno – Řečkovice   jr47@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno – Tuřany    dorazil.milan@centrum.cz 

T.J. Sokol Brno – Židenice   sokolzidenice@volny.cz 

T.J. Sokol Brno II.    info@sokolbrno2.cz 

T.J. Sokol Brno IV    petraquittova@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno V    ibgrycovi@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno – Holásky   tjsokolholasky@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno Medlánky   ptacek44@gmail.com 

T.J. Sokol Brno – Soběšice   info@sokolsobesice.cz 

T.J. Sokol Březina    sokolbrezina@gmail.com 

T.J. Sokol Bučovice    bucovicesokol@seznam.cz 

T.J. Sokol Česká    sokolceska@seznam.cz 

T.J. Sokol Jinačovice    martin.klouda@seznam.cz 

T.J. Sokol Kovalovice   vlachm@ctu.cz 

T.J. Sokol Lelekovice    sokol.lelekovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Měnín    dusan.kubela@luxart.cz 

T.J. Sokol Podolí    sokol.podoli@seznam.cz 

T.J. Sokol Pozořice    sokol.pozorice@seznam.cz 

T.J. Sokol Řícmanice    eva.olesovska@seznam.cz 

T.J. Sokol Slavkov u Brna   sokolslavkovubrna@seznam.cz 

T.J. Sokol Sokolnice    sokol-sokolnice@seznam.cz 

T.J. Sokol Šlapanice u Brna   akoplikova@atlas.cz 

T.J. Sokol Telnice    info@sokoltelnice.cz 

T.J. Sokol Újezd u Brna   lattenberg@artlighting.cz 

T.J. Sokol Viničné Šumice   mkvinsumice@seznam.cz 

T.J. Sokol Vranov    sokolvranov@seznam.cz 

T.J. Sokol Žatčany    ryba2@volny.cz 

T.J. Sokol Ždánice    sokolzdanice@seznam.cz 
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Župa Dr. Bukovksého 23/23 

 

T.J. Sokol Bohdalice   roznovsky.v@seznam.cz 

T.J. Sokol Dědice   sokolde@seznam.cz 

T.J. Sokol Drnovice   pavel.zouhar@gmail.com 

T.J. Sokol Drysice   ladarysanek@seznam.cz 

T.J. Sokol Hodějice   monika.zapotocna@seznam.cz 

T.J. Sokol Ivanovice na Hané sokol.ivanovice@centrum.cz 

T.J. Sokol Královopolské Vážany zdenek.sedy@seznam.cz 

T.J. Sokol Křenovice   ivulka.prochi@seznam.cz 

T.J. Sokol Křižanovice  marie.rozehnalova@volny.cz 

T.J. Sokol Lhota   jan.k1@seznam.cz 

T.J. Sokol Lovčičky   sokol.lov@seznam.cz 

T.J. Sokol Luleč   sokol.lulec@centrum.cz 

T.J. Sokol Marefy   jpoloucek@csas.cz 

T.J. Sokol Nemochovice  jiri.dufek@liko-s.cz 

T.J. Sokol Nemojany   homola.josef@seznam.cz 

T.J. Sokol Nížkovice   milankoukal@post.cz 

T.J. Sokol Podomí   jbures46@seznam.cz 

T.J. Sokol Račice   sokol.racice44@seznam.cz 

T.J. Sokol Ruprechtov  ruprechtov@sokol.eu 

T.J. Sokol Topolany   pepa.saquis@centrum.cz 

T.J. Sokol Tučapy   SokTucapyFormE@seznam.cz 

T.J. Sokol Vážany   chip.k@seznam.cz 

T.J. Sokol Vyškov   chfialkova@infos.cz 

 

Župa Krále Jiřího 9/11 

 

T.J. Sokol Benešov  antonin.rus@atlas.cz 

T.J. Sokol Blansko  jskaroupka@iol.cz 

T.J. Sokol Boskovice  sokol.boskovice@99maxprogres.cz 

T.J. Sokol Jedovnice  sokoljedovnice@centrum.cz 

T.J. Sokol Lipovec  vojtech.zouhar@okin.eu 
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T.J. Sokol Olešnice  sokol.olesnice@seznam.cz 

T.J. Sokol Rájec – Jestřebí kubena@mavel.cz 

T.J. Sokol Sudice  vlast.barta@seznam.cz 

T.J. Sokol Sudice II  petr.sudice@centrum.cz 

T.J. Sokol Svitávka 

T.J. Sokol Žďárná 

  

 

 

Župa Pernštejnská 14/15 

 

T.J. Sokol Čebín  rohlinci@seznam.cz 

T.J. Sokol Deblín  zdenek.wunsch@seznam.cz 

T.J. Sokol Dolní Loučky masekjiri@volny.cz 

T.J. Sokol Doubravník MensikPetr@seznam.cz 

T.J. Sokol Drásov  tjsokol-drasov@seznam.cz 

T.J. Sokol Jilmoví 

T.J. Sokol Kuřim  tj.sokol.kurim@email.cz 

T.J. Sokol Lipůvka  bartosek.karel@volny.cz 

T.J. Sokol Lomnice  lomnice@volny.cz 

T.J. Sokol Lomnička  vybor@sokollomnicka.cz 

T.J. Sokol Moravské Knínice sokolmkninice@volny.cz 

T.J. Sokol Předklášteří eva.sebkova@email.cz 

T.J. Sokol Přibyslavice ivan.varmuza@gmail.com 

T.J. Sokol Rohozec  katulenasmetanova@seznam.cz 

T.J. Sokol Tišnov  sokoltisnov.min@wo.cz 

  

 

Župa Slovácká 22/24 

 

T.J. Sokol Brumovice  janacharvatova@tiscali.cz 

T.J. Sokol Břeclav  mireksalajka@seznam.cz 

T.J. Sokol Bzenec  pepazenata@seznam.cz 

T.J. Sokol Čejkovice  mxmc@seznam.cz 

T.J. Sokol Dubňany  sokol.dubnany@seznam.cz 

T.J. Sokol Hodonín  t.j.sokolhodonin@gmail.com 
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T.J. Sokol Hovorany  evina.prik@seznam.cz 

T.J. Sokol Kyjov  premysl.karas@seznam.cz 

T.J. Sokol Lipov 

T.J. Sokol Lužice  TJ.SOKOL.LUZICE@seznam.cz 

T.J. Sokol Moravany  sokolmoravany@email.cz 

T.J. Sokol Moravský Písek f.zalesak@seznam.cz 

T.J. Sokol Mutěnice  berkova.f@email.cz 

T.J. Sokol Petrov  ladislav.krutil1985@seznam.cz 

T.J. Sokol Podivín  kingova@quick.cz 

T.J. Sokol Rakvice  latalp@hotmail.com 

T.J. Sokol Strážnice  vojtechstudenka@seznam.cz 

T.J. Sokol Svatobořice 

T.J. Sokol Šakvice  tjsakvice@centrum.cz 

T.J. Sokol Vacenovice rihakova.m@email.cz 

T.J. Sokol Velká nad Veličkou prasekjara@seznam.cz 

T.J. Sokol Velké Bílovice  lesylvan@centrum.cz 

T.J. Sokol Velké Pavlovice  sokol.vaclavkova@seznam.cz 

T.J. Sokol Veselí nad Moravou hlobil.zdenek@centrum.cz 

 

 

  

 

Župa Jana Máchala 45/51 

 

T.J. Sokol Blížkovice   foucek@isobast.cz 

T.J. Sokol Brno – Horní Heršpice horvath@rts.cz 

T.J. Sokol Brno – Jundrov  stastnare@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno – Komín  brabec@omega24.cz 

T.J. Sokol Brno – Starý Lískovec 

T.J. Sokol Brno Heršpice  lea.petrickova@centrum.cz 

T.J. Sokol Brno I   vlcak7@email.cz 

T.J. Sokol Brno III   zuzana.peckova@seznam.cz 

T.J. Sokol Brno – Nový Lískovec 

T.J. Sokol Brno – Žabovřesky oli.v@volny.cz 

T.J. Sokol Hajany   petracecilova@seznam.cz 

T.J. Sokol Hluboké Mašůvky  sokolmasuvky@seznam.cz 

T.J. Sokol Hrušovany u Brna  MirkaMirosova@seznam.cz 
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T.J. Sokol Hvozdec   jana.svedova@tiscali.cz 

T.J. Sokol Jevišovice   jvaj@seznam.cz 

T.J. Sokol Kuchařovice  jarda@krulovi.cz 

T.J. Sokol Lesonice   lesonice.sokol@seznam.cz 

T.J. Sokol Mělčany   sokol.melcany@seznam.cz 

T.J. Sokol Miroslavské Knínice sokolmirkninice@seznam.cz 

T.J. Sokol Modřice   michaljaneba@seznam.cz 

T.J. Sokol Moravské Bránice  pikulal@jme.cz 

T.J. Sokol Moravský Krumlov jbrendova@tiscali.cz 

T.J. Sokol Němčice   sokolnemcicce@seznam.cz 

T.J. Sokol Neslovice   j.sklenarova@volny.cz 

T.J. Sokol Nové Bránice  sokol-nb@seznam.cz 

T.J. Sokol Omice   sokolomice@email.cz 

T.J. Sokol Ořechov   jara2011@seznam.cz 

T.J. Sokol Ostopovice  svartech.krejcik@seznam.cz 

T.J. Sokol Padochov   mi.ruza@seznam.cz 

T.J. Sokol Plaveč   info@sokolplavec.cz 

T.J. Sokol Radostice   tjsokolradostice@seznam.cz 

T.J. Sokol Rajhrad   vladimir@ohlidal.cz 

T.J. Sokol Rosice   smarda@feec.vutbr.cz 

T.J. Sokol Silůvky   stehlik.vl@seznam.cz 

T.J. Sokol Skalice   tjsokolskalice@seznam.cz 

T.J. Sokol Sobotovice 

T.J. Sokol Střelice   sokolstrelice@centrum.cz 

T.J. Sokol Syrovice   skrdlam@seznam.cz 

T.J. Sokol Tetčice 

T.J. Sokol Troubsko   molakp@seznam.cz 

T.J. Sokol Trstěnice   milbrezina@seznam.cz 

T.J. Sokol Tvořihráz 

T.J. Sokol Vedrovice   sokolvedrovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Vémyslice   r.stanek29@seznam.cz 

T.J. Sokol Veverské Knínice 

T.J. Sokol Vojkovice   pavlikiv@gmail.com 

T.J. Sokol Vranovice   MartaGoliasova@seznam.cz 

T.J. Sokol Zastávka   kudelatom@email.cz 

T.J. Sokol Znojmo   sokolznojmo@sokolznojmo.cz 
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T.J. Sokol Žabčice   vit.smerda@seznam.cz 

T.J. Sokol Židlochovice  kahoun@sokol-zidlochovice.cz 

 

Župa Havlíčkova 27/27 

 

T.J. Sokol Bačkov   predseda.zdbackov@tiscali.cz 

T.J. Sokol Bystřice pod Perštýnem sokol.bystrice@iol.cz 

T.J. Sokol Golčův Jeníkov  kopecky.pavel@skolagj.cz 

T.J. Sokol Habry   evadolezalova@centrum.cz 

T.J. Sokol Havlíčkova Borová ottohajek@seznam.cz 

T.J. Sokol Havlíčkův Brod  sokolhb@email.cz 

T.J. Sokol Chotěboř   tojana@seznam.cz 

T.J. Sokol Kejžlice   exfi.kasp@tiscali.cz 

T.J. Sokol Krucemburk  sokolkrucemburk@seznam.cz 

T.J. Sokol Křoví   p.kvasnica@email.cz 

T.J. Sokol Ledeč nad Sázavou standa.silhan@volny.cz 

T.J. Sokol Lipnice n. Sázavou brunerovajana@seznam.cz 

T.J. Sokol Nížkov   sokolnizkov@seznam.cz 

T.J. Sokol Nová Ves u Chotěboře obec@novavesuchot.cz 

T.J. Sokol Nové Veselí  jan.kral.nv@gmail.com 

T.J. Sokol Okrouhlice   sokol.okrouhlice@centrum.cz 

T.J. Sokol Ostrov nad Oslavou miraslama@seznam.cz 

T.J. Sokol Prosetín   jkotlan@seznam.cz 

T.J. Sokol Přibyslav   evasokol@seznam.cz 

T.J. Sokol Rozsochy   balabanovajana@seznam.cz 

T.J. Sokol Rožná   Beran.Karel@seznam.cz 

T.J. Sokol Sněžné   mira.buchta@seznam.cz 

T.J. Sokol Světlá nad Sázavou jaroslav.hroch@seznam.cz 

T.J. Sokol Uhelná Příbram  bohacovaevina@seznam.cz 

T.J. Sokol Velká Bíteš  ludek.tucek@gmail.com 

T.J. Sokol Vilémovice  jirka211@centrum.cz 

T.J. Sokol Žďár nad Sázavou  sokol.zdar@email.cz 
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Župa plk. Švece 44/47 

 

T.J. Sokol Batelov  suhaj@email.cz 

T.J. Sokol Bedřichov  sokolbedrichov@ji.cz 

T.J. Sokol Brtnice  tjsokolbrtnice@seznam.cz 

T.J. Sokol Březník  sokol@breznik.cz 

T.J. Sokol Černovice  tikal-ja@email.cz 

T.J. Sokol Dalešice  spacve@centrum.cz 

T.J. Sokol Dukovany  sokoldukovany@seznam.cz 

T.J. Sokol Herálec 

T.J. Sokol Hrotovice  reditel@zshrotovice.cz 

T.J. Sokol Jamné  kubinjan@atlas.cz 

T.J. Sokol Jaroměřice nad Rokytkou II TJSokol.JaromericenRok@seznam 

T.J. Sokol Jemnice  navrat.b@seznam.cz 

T.J. Sokol Jihlava  sokol-jihlava@volny.cz 

T.J. Sokol Kamenice  sokol.kamenice.1920@seznam.cz 

T.J. Sokol Kněžice   jajuriga@centrum.cz 

T.J. Sokol Kojetice   zd.fichtner@centrum.cz 

T.J. Sokol Komárovice  sokol.komarovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Kralice nad Oslavou sokol.kralice@seznam.cz 

T.J. Sokol Lesonice   zachradek@seznam.cz 

T.J. Sokol Luka nad Jihlavou  spejtkova@drevocentrum.cz 

T.J. Sokol Martínkov   sokol@martinkov.cz 

T.J. Sokol Mohelno   sokol-mohelno@david80.net 

T.J. Sokol Moravské Budějovice jan.svaricek@gmail.com 

T.J. Sokol Náměšť nad Oslavou 

T.J. Sokol Nové Syrovice  obec@novesyrovice.cz 

T.J. Sokol Okříšky   novotnyokrisky@seznam.cz 

T.J. Sokol Opatov   tjsokolopatov@seznam.cz 

T.J. Sokol Pelhřimov   krokodil@seznam.cz 

T.J. Sokol Polná   lahoda@almeto.cz 

T.J. Sokol Příštpo   marta.nem@post.cz 

T.J. Sokol Puklice   kopana.puklice@seznam.cz 

T.J. Sokol Rokytnice nad Rokytkou dolakmir@seznam.cz 

T.J. Sokol Rouchovany  tjsokol.rouchovany@seznam.cz 

T.J. Sokol Rudíkov   bohuslava.zlevorova@seznam.cz 
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T.J. Sokol Slavičky   ddusik@centrum.cz 

T.J. Sokol Stařeč   miluse.cechova@tiscali.cz 

T.J. Sokol Studenec   tjsokolstudenec@seznam.cz 

T.J. Sokol Šebkovice    

T.J. Sokol Tasov   sokoltasov@seznam.cz 

T.J. Sokol Telč   tjsokoltelc@volny.cz 

T.J. Sokol Třebíč   stejle@seznam.cz 

T.J. Sokol Třešť   martin.hamtak@seznam.cz 

T.J. Sokol Valeč   martin17@seznam.cz 

T.J. Sokol Velké Meziříčí  s.tvaruzek@seznam.cz 

T.J. Sokol Vladislav   SokolVladislav@seznam.cz 

T.J. Sokol Výčapy   sokol.vycapy@seznam.cz 

T.J. Sokol Želetava   m.hamernikov@email.cz 

 

 

Župa Jihočeská 45/49 

 

T.J. Sokol Bělčice   jiri.zamrazil@seznam.cz 

T.J. Sokol Bernartice 

T.J. Sokol Blatná   blankama@blatna.net 

T.J. Sokol Boršov na Vltavou mirkaz@cbox.cz 

T.J. Sokol Bzí u Dolního Bukovska planieta@email.cz 

T.J. Sokol České Budějovice  sokol.cb@tiscali.cz 

T.J. Sokol Čtyři Dvory  svatava.krivancova@seznam.cz 

T.J. Sokol Dačice – Centropen curda@da.centropen.cz 

T.J. Sokol Dráchov 

T.J. Sokol Hluboká nad Vltavou jita.05@seznam.cz 

T.J. Sokol Husinec   oulicka.d@gmail.com 

T.J. Sokol Jindřichův Hradec  sokoljh1885@seznam.cz 

T.J. Sokol Jistebnice   i.vocilka@seznam.cz 

T.J. Sokol Kamenný Újezd  ivanasefranyova@seznam.cz 

T.J. Sokol Kaplice   fbrabec@seznam.cz 

T.J. Sokol Kardašova Řečice  janecekkarel@volny.cz 

T.J. Sokol Katovice   sokol.katovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Kněžské Dvory  ruzicka.cp@volny.cz 

T.J. Sokol Křemže   starosta@sokol-kremze.cz 
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T.J. Sokol Lednice   korcak@ddmcb.cz 

T.J. Sokol Lhenice   vaclav.hursky@eon.cz 

T.J. Sokol Lišov   matousek.s@seznam.cz 

T.J. Sokol Milevsko   info@sokol-milevsko.cz 

T.J. Sokol Mirotice   monicagill@seznam.cz 

T.J. Sokol Mirovice II  hrdina.mod@tiscali.cz 

T.J. Sokol Nová Ves u Č.Budějovic hosnak@seznam.cz 

T.J. Sokol Nové Hrady  kuzelkynh@seznam.cz 

T.J. Sokol Olešnice   richardjindra@post.cz 

T.J. Sokol Písek   sokolpisek@seznam.cz 

T.J. Sokol Prachatice 

T.J. Sokol Radomyšl   sokol.radomysl@seznam.cz 

T.J. Sokol Rudolfov   jindriska.chrtova@seznam.cz 

T.J. Sokol Semice   kacirkovapetra@atlas.cz 

T.J. Sokol Sepekov   jana.zdenkova@seznam.cz 

T.J. Sokol Soběslav   helena.hovorka@seznam.cz 

T.J. Sokol Strakonice   tj.sokolstrakonice@seznam.cz 

T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí janapacer@seznam.cz 

T.J. Sokol Studená I.   tmastny@tiscali.cz 

T.J. Sokol Studená II.   lubos.severa@tiscali.cz 

T.J. Sokol Sudoměřice u Bechyně duskova@sudomerice.cz 

T.J. Sokol Suchdol nad Lužnicí dvorak.lub@centrum.cz 

T.J. Sokol v Borotíně 

T.J. Sokol v Táboře   sokol.tabor@seznam.cz 

T.J. Sokol Vlachovo Březí  marie.ber@tiscali.cz 

T.J. Sokol Vodňany   mpansky@mjs.cz    

T.J. Sokol Volenice   iveta.urbankova@ge.com 

T.J. Sokol Volyně   sokol.volyne@tiscali.cz 

T.J. Sokol Zlatá Koruna  jakubcovaeva@seznam.cz 

T.J. Sokol Zliv    valis.jaroslav@email.cz 

 

 

Župa Šumavská 2/16 

 

T.J. Sokol Běšiny 

T.J. Sokol Bezděkov 
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T.J. Sokol Domažlice 

T.J. Sokol Horažďovice 

T.J. Sokol Janovice nad Úhlavou 

T.J. Sokol Klatovy   sokol.klatovy@seznam.cz 

T.J. Sokol Kout na Šumavě 

T.J. Sokol Loučim 

T.J. Sokol Nalžovké Hory 

T.J. Sokol Oplot 

T.J. Sokol Předslav 

T.J. Sokol Přeštice   sokolprestice@seznam.cz 

T.J. Sokol Staňkov 

T.J. Sokol Strážov na Šumavě 

T.J. Sokol Sušice 

T.J. Sokol Švihov 

  

 

Župa Plzeňská 29/30 

 

T.J. Sokol Blovice   b.spravce@centrum.cz 

T.J. Sokol Horní Bělá   sokolhornibela@seznam.cz 

T.J. Sokol Horní Bříza  sokolhb@gmail.com 

T.J. Sokol Kaznějov   cizova@aip-plzen.cz 

T.J. Sokol Kožlany   lubomir.vopat@email.cz 

T.J. Sokol Křimice   ludmila.smidlova@seznam.cz 

T.J. Sokol Letkov   Fialaletkov@seznam.cz 

T.J. Sokol Nepomuk   vl.kovar@centrum.cz 

T.J. Sokol Plzeň – Černice  zdendatrojan@seznam.cz 

T.J. Sokol Plzeň – Doubravka miladanovakova@centrum.cz 

T.J. Sokol Plzeň - Doudlevce 

T.J. Sokol Plzeň – Karlov  dvorak.vlad@seznam.cz 

T.J. Sokol Plzeň – Koterov  zdenda.biker@post.cz 

T.J. Sokol Plzeň – Nová Hospoda petr.tenk@volny.cz 

T.J. Sokol Plzeň – Petřín  jiri.bastl@pilsensteel.cz 

T.J. Sokol Plzeň – Radobyčice gotaj11@gmail.com 

T.J. Sokol Plzeň – Skvrňany  sokol.skvrnany@seznam.cz 

T.J. Sokol Plzeň – Valcha  sokolvalcha@seznam.cz 

T.J. Sokol Plzeň 1   sokolplzen1cos@seznam.cz 

T.J. Sokol Plzeň III – Bory  sokolplzen3@email.cz 
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T.J. Sokol Plzeň IV   sp4roudna@seznam.cz 

T.J. Sokol Plzeň Letná  sokol.letna@seznam.cz 

T.J. Sokol Plzeň V   tj.sokol.plzen.v@seznam.cz 

T.J. Sokol Spálené Poříčí  pavlina.fialova@centrum.cz 

T.J. Sokol Starý Plzenec  steinerova@tssas.cz 

T.J. Sokol Šťáhlavy   cerna.p@centrum.cz 

T.J. Sokol Třemošná   sobotak@seznam.cz 

T.J. Sokol Tymákov   PAVEL.OTTO93@gmail.com 

T.J. Sokol Zbůch   01sokol@seznam.cz 

T.J. Sokol Žihle    leninak@centrum.cz 

 

Župa Rokycanova 14/14 

 

T.J. Sokol Břasy   josef.sedlecky@seznam.cz 

T.J. Sokol Bušovice   1kosicek@seznam.cz 

T.J. Sokol Dobřív   berankovap@rosso.cz 

T.J. Sokol Holoubkov   sokol.holoubkov@email.cz 

T.J. Sokol Hůrky   sokolhurky@seznam.cz 

T.J. Sokol Kamenný Újezd  kamennyujezd@mybox.cz 

T.J. Sokol Kařez   tronickova@gmail.com 

T.J. Sokol Mirošov   zs.mirosov@iol.cz 

T.J. Sokol Mýto   tom888@seznam.cz 

T.J. Sokol Osek u Rokycan  tjsokolosek@seznam.cz 

T.J. Sokol Rokycany   zupa@sokolrokycany.cz 

T.J. Sokol Stupno   miroslavkroc@seznam.cz 

T.J. Sokol Terešov   jmasekvtk@seznam.cz 

T.J. Sokol Zbiroh   ilona.hrabakova@seznam.cz 

 

Župa Budečská 23/23 

 

T.J. Sokol Bratronice   cucerka@seznam.cz 

T.J. Sokol Buštěhrad   sokol.bustehrad@seznam.cz 

T.J. Sokol Dříň   info@sokoldrin.cz 

T.J. Sokol Hnidousy – Motyčín sokolovna@post.cz 
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T.J. Sokol Jízdárna Kladno  hrudkaml@hrudkarypa.cz 

T.J. Sokol Kačice   tjsokolkacice@email.cz  

T.J. Sokol Kamenné Žehrovice loviskova.zehrovice@email.cz 

T.J. Sokol Kladno   prihoda@volny.cz 

T.J. Sokol Kročehlavy  alholych@seznam.cz 

T.J. Sokol Křivoklát   kasparpavel@quick.cz 

T.J. Sokol Lány   olven@seznam.cz 

T.J. Sokol Malíkovice  tjsokolmalikovice@centrum.cz 

T.J. Sokol Milostín   jirina.haiflerova@seznam.cz 

T.J. Sokol Olešná   cucerka@seznam.cz 

T.J. Sokol Rakovník   info@sokolrakovnik.cz 

T.J. Sokol Rynholec   luckyjiri@seznam.cz 

T.J. Sokol Řevničov   kovocharvat@tiscali.cz 

T.J. Sokol Slaný   sokol.slany@seznam.cz 

T.J. Sokol Stochov – Honice  naznacky@seznam.cz 

T.J. Sokol Unhošť   sokolunhost@seznam.cz 

T.J. Sokol Zlonice   marazak@seznam.cz 

T.J. Sokol Zvoleněves  razovam@volny.cz 

T.J. Sokol Žilina   sokol.zilina@seznam.cz 

 

Župa Barákova 41/42 

 

T.J. Sokol Brandýs nad Labem sokol.brandys@seznam.cz 

T.J. Sokol Byšice   sokol.bysice@seznam.cz 

T.J. Sokol Cítov   marie.engelmanova@seznam.cz 

T.J. Sokol Čečelice   jiri.kabrt@tbvc.com 

T.J. Sokol Český Brod  sokolceskybrod@seznam.cz 

T.J. Sokol Dolní Beřkovice  info@sokoldb.info 

T.J. Sokol Dřísy   zatloukalj@email.cz 

T.J. Sokol Horní Počaply  airlony@airlony.cz 

T.J. Sokol Chocerady   vladimir.zika@bluetone.cz 

T.J. Sokol Konojedy   klimes.konojedy@seznam.cz 

T.J. Sokol Kostelec nad Labem frantisekkocourek@seznam.cz 

T.J. Sokol Kralupy nad Vltavou alhak@cmail.cz 

T.J. Sokol Lázně Toušeň  sokol.tousen@seznam.cz 
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T.J. Sokol Liběchov    

T.J. Sokol Lysá nad Labem  denemark.jaroslav@seznam.cz 

T.J. Sokol Mělnické Vtelno  ekos.dlouha@seznam.cz 

T.J. Sokol Mělník – Pšovka  techlovskyb@chmi.cz 

T.J. Sokol Milovce   mfremund@hotmail.com 

T.J. Sokol Mochov   tjsokolmochov@seznam.cz 

T.J. Sokol Mratín   sokolmratin@gmail.com 

T.J. Sokol Mšeno u Mělníka  sokol@mestomseno.cz 

T.J. Sokol Nehvizdy   sokol.nehvizdy@seznam.cz 

T.J. Sokol Ovčáry – Nedomice dkudela@seznam.cz 

T.J. Sokol Poříčany   hlavicajo@seznam.cz 

T.J. Sokol Přistoupim   sokolpristoupim@seznam.cz 

T.J. Sokol Přívory   sokolprivory@seznam.cz 

T.J. Sokol Řepín   i.horak@email.cz 

T.J. Sokol Říčany a Radošovice info@sokolricany.cz 

T.J. Sokol Sedlčánky   rogo@centrum.cz 

T.J. Sokol Strančice   tjsokolstrancice@seznam.cz 

T.J. Sokol Stříbrná Skalice  zubss@seznam.cz 

T.J. Sokol Šestajovice  sestajovice@sokol.eu 

T.J. Sokol Úžice   rmoucha@centrum.cz 

T.J. Sokol v Nebuželích  jachymstalova@seznam.cz 

T.J. Sokol Velké Popovice  sokol.velkepopo@atlas.cz 

T.J. Sokol Veltěž   kucharova75@seznam.cz 

T.J. Sokol Veltrusy   info@sokolveltrusy.cz 

T.J. Sokol Vodochody – Hoštice dagmar.adamova@seznam.cz 

T.J. Sokol Vraňany   d.dockal@kovosluzbaots.cz 

T.J. Sokol Všestudy   vaclav.pech@pestr.cz 

T.J. Sokol Všetaty   tjsokolvsetaty@seznam.cz 

T.J. Sokol Zvánovice    chejnpetr@seznam.cz 
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T.J. Sokol Bakov nad Jizerou  i.jankovska@seznam.cz 

T.J. Sokol Bělá pod Bezdězem shalomhentek@seznam.cz 

T.J. Sokol Benátky nad Jizerou sokolbenatky@seznam.cz 

mailto:ekos.dlouha@seznam.cz
mailto:techlovskyb@chmi.cz
mailto:mfremund@hotmail.com
mailto:tjsokolmochov@seznam.cz
mailto:sokolmratin@gmail.com
mailto:sokol@mestomseno.cz
mailto:sokol.nehvizdy@seznam.cz
mailto:dkudela@seznam.cz
mailto:hlavicajo@seznam.cz
mailto:sokolpristoupim@seznam.cz
mailto:sokolprivory@seznam.cz
mailto:i.horak@email.cz
mailto:info@sokolricany.cz
mailto:rogo@centrum.cz
mailto:tjsokolstrancice@seznam.cz
mailto:zubss@seznam.cz
mailto:sestajovice@sokol.eu
mailto:rmoucha@centrum.cz
mailto:jachymstalova@seznam.cz
mailto:sokol.velkepopo@atlas.cz
mailto:kucharova75@seznam.cz
mailto:info@sokolveltrusy.cz
mailto:dagmar.adamova@seznam.cz
mailto:d.dockal@kovosluzbaots.cz
mailto:vaclav.pech@pestr.cz
mailto:tjsokolvsetaty@seznam.cz
mailto:chejnpetr@seznam.cz
mailto:i.jankovska@seznam.cz
mailto:shalomhentek@seznam.cz
mailto:sokolbenatky@seznam.cz


102 

 

T.J. Sokol Březno 

T.J. Sokol Dolní Bousov  milan.jecny@outlook.cz 

T.J. Sokol Kněžmost   sokolknezmost@seznam.cz 

T.J. Sokol Krnsko   jiri.muller.cz@seznam.cz 

T.J. Sokol Mladá Boleslav  zfugnerova@seznam.cz 

T.J. Sokol Mnichovo Hradiště dres2@seznam.cz 

T.J. Sokol Rožďalovice  lachtanka@email.cz 

T.J. Sokol Sojovice 
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T.J. Sokol Bobnice   dvur@ts-nymburk.cz 

T.J. Sokol Cerhenice   kovandak@seznam.cz 

T.J. Sokol Čáslav   krulisova.marketa@centrum.cz 

T.J. Sokol Červené Janovice  vamar@seznam.cz 

T.J. Sokol Červené Pečky  sokolcp@seznam.cz 

T.J. Sokol Čestín   jarkakourimska@gmail.com 

T.J. Sokol Činěves   V.Fidrmuc@seznam.cz 

T.J. Sokol Dymokury   j-kub@seznam.cz 

T.J. Sokol Hořátev   martin.stibor@tiscali.cz 

T.J. Sokol Chlístovice  strnadova-b@seznam.cz 

T.J. Sokol Chotusice   urad@chotusice.cz 

T.J. Sokol Kácov   sokolkacov@tiscali.cz 

T.J. Sokol Kojice   tomas.klepetko@seznam.cz 

T.J. Sokol Kolín   sokol_kolin@volny.cz 

T.J. Sokol Kostelec nad černými Lesy sokolkostelec2004@volny.cz 

T.J. Sokol Kostelní Lhota  tomas.drobny@email.cz 

T.J. Sokol Kostomlaty nad Labem sokol.kostomlaty@email.cz 

T.J. Sokol Kounice   ltlamichova@seznam.cz 

T.J. Sokol Křinec   zdenouch@centrum.cz 

T.J. Sokol Kutná Hora  sokol.kutnahora@seznam.cz 

T.J. Sokol Libice nad Cidlinou j.bx@seznam.cz 

T.J. Sokol Loučeň 

T.J. Sokol Malešov   jdouda@quick.cz 

T.J. Sokol Miskovice   petr.brant@administer.cz 

T.J. Sokol Nové Dvory  lenkakratoch@seznam.cz 
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T.J. Sokol Nymburk   vacek@powerlifting.cz 

T.J. Sokol Pečky   sladkaj@centrum.cz 

T.J. Sokol Písková Lhota   sokolpiskovalhota@seznam.cz 

T.J. Sokol Písty   sokolpisty@seznam.cz 

T.J. Sokol Plaňany   bartosvl@centrum.cz 

T.J. Sokol Poděbrady   sokolpdy@mybox.cz 

T.J. Sokol Podmoky   nada.snevajsova@seznam.cz 

T.J. Sokol Přišimasy – Podlipan tjsokolprisimasy@centrum.cz 

T.J. Sokol Rataje nad Sázavou lenka.hostova@seznam.cz 

T.J. Sokol Rohozec   mvojackova@email.cz 

T.J. Sokol Sokoleč   magda.zemancova@seznam.cz 

T.J. Sokol Starkoč   m.slonek59@gmail.com 

T.J. Sokol Starý Kolín  kahoun@veskom.cz 

T.J. Sokol Svatá Kateřina  daewood@seznam.cz 

T.J. Sokol Třebešice    

T.J. Sokol Úmyslovice  tsokolumyslovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Velenice   sokolvelenice@seznam.cz 

T.J. Sokol Velim   sokolvelim@volny.cz 

T.J. Sokol Velký Osek  j.otta@email.cz 

T.J. Sokol Záboří nad Labem  kacer.josef@centrum.cz 

T.J. Sokol Zásmuky   lenkaborovickova@seznam.cz 

T.J. Sokol Zbraslavice  sokolzbraslavice@gmail.com 

T.J. Sokol Žiželice nad Cidlinou 

T.J. Sokol Žleby   sokol.zleby@centrum.cz 
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T.J. Sokol Benešov   tjsokolbenesov@seznam.cz 

T.J. Sokol Český Šternberk  st.marie@seznam.cz 

T.J. Sokol Divišov   premekmika@centrum.cz 

T.J. Sokol Domašín   slavik.f@seznam.cz 

T.J. Sokol Kamberk   jechoutekm@seznam.cz 

T.J. Sokol Kosova Hora  vladkasuvova@centrum.cz 

T.J. Sokol Krásná Hora nad Vltavou xdusekj@seznam.cz 

T.J. Sokol Křivsoudov  vondrakFr@seznam.cz 
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T.J. Sokol Louňovice pod Blaníkem starostaTJLounovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Miličín   jana.milicin@seznam.cz 

T.J. Sokol Ouběnice   vlastimildavid@seznam.cz 

T.J. Sokol Poříčí nad Sázavou tjsokolporici@seznam.cz 

T.J. Sokol Pyšely   t.j.pysely@seznam.cz 

T.J. Sokol Sedlčany   doubrava@goasedlcany.cz 

T.J. Sokol Trhový Štěpánov  pokorny.karel@post.cz 

T.J. Sokol Vlašim   sokol.vlasim@seznam.cz 

T.J. Sokol Votice   sokolvotice@volny.cz 
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T.J. Sokol Beroun  sokol.beroun@tiscali.cz 

T.J. Sokol Broumy  ino@cbnetwork.cz 

T.J. Sokol Březové Hory vlasta.peckova@centrum.cz 

T.J. Sokol Cerhovice  vladimir.hebeda@seznam.cz 

T.J. Sokol Černošice  vybor@sokolcernosice.cz 

T.J. Sokol Dobřichovice sokoldob@post.cz 

T.J. Sokol Dobříš 

T.J. Sokol Hlásná Třebáň marta.starychfojtu@metrostav.cz 

T.J. Sokol Horoměřice sokol-horomerice@volny.cz 

T.J. Sokol Hořovice  janahorovice@seznam.cz 

T.J. Sokol Hudlice  ouhudlice.hrkal@email.cz 

T.J. Sokol Chraštice  moare@centrum.cz 

T.J. Sokol Jílové u Prahy info@sokoljlove.cz 

T.J. Sokol Jince  info@sokoljince.cz 

T.J. Sokol Jinočany  drhelt@klikni.cz 

T.J. Sokol Karlštejn  jarekpastorek@post.cz 

T.J. Sokol Klecany  jankovahana@seznam.cz 

T.J. Sokol Komárov  Olga.Kleknerova@buzuluk.cz 

T.J. Sokol Králův Dvůr sokolkd@seznam.cz 

T.J. Sokol Krhanice  sokolkrhanice@seznam.cz 

T.J. Sokol Lety  tesprom@volny.cz 

T.J. Sokol Libčice nad Vltavou nojo@volny.cz 
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T.J. Sokol Liteň  teplo.nosek@atlas.cz 

T.J. Sokol Malá Hraštice sokolhrastice@volny.cz 

T.J. Sokol Milín 2  jslancova@seznam.cz 

T.J. Sokol Mníšek pod Brdy zfreisleben@seznam.cz 

T.J. Sokol Nižbor 

T.J. Sokol Nová Ves pod Pleší petrakhonza@seznam.cz 

T.J. Sokol Nový Knín  fiala@ok-be.cz 

T.J. Sokol Příbram  svatopluk.chrastina@seznam.cz 

T.J. Sokol Roztoky u Prahy tjsokolroztoky@seznam.cz 

T.J. Sokol Rudná  novak@metroprojekt.cz 

T.J. Sokol Řevnice  jaroslav.svitak@centrum.cz 

T.J. Sokol Řitka  info@sokolritka.cz 

T.J. Sokol Statenice  nyklasjan@seznam.cz 

T.J. Sokol Středokluky sokolstredokluky@email.cz 

T.J. Sokol Suchomasty bohumila.polcarova@seznam.cz 

T.J. Sokol Svatá  vodhos@mesto-horovice.cz 

T.J. Sokol Svinaře  m.kavalir@seznam.cz 

T.J. Sokol Tetín  florianova-ji@seznam.cz 

T.J. Sokol Tuchoměřice petr.hejra@volny.cz 

T.J. Sokol Úhonice  cisipetr2@volny.cz 

T.J. Sokol Vrané nad Vltavou I. kilian@eleport.cz 

T.J. Sokol Vrané nad Vltavou II. jsosnovec@sosios.cz 

T.J. Sokol Vráž u Berouna Ludek.Bartak@seznam.cz 

T.J. Sokol Vysoký Újezd burian@residenz.cz 

T.J. Sokol Žebrák  knihovna.zebrak@seznam.cz 
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T.J. Sokol Bílá Hora  jan.slaboch@volny.cz 

T.J. Sokol Břve  sokolbrve@seznam.cz 

T.J. Sokol Bubeneč  sokol-bubenec@email.cz 

T.J. Sokol Čimice  vladimir.vonasek@grh.izscr.cz 

T.J. Sokol Hlubočepy  sokolhlubocepy@seznam.cz 

T.J. Sokol Chuchle  verunkav@email.cz 
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T.J. Sokol Kampa  vdostal@sokol.eu 

T.J. Sokol Malá Strana sokolmalastrana@sokolmstrana.cz 

T.J. Sokol Nebušice  mandlikf@gmail.com 

T.J. Sokol Praha – Břevnov v.marusova@seznam.cz 

T.J. Sokol Praha – Hanspaulka hanspaulka-sokol@seznam.cz 

T.J. Sokol Praha 6 Petřiny 

T.J. Sokol Praha Dejvice I. sokol@sokoldejvice.cz 

T.J. Sokol Praha Košíře info@sokolkosire.cz 

T.J. Sokol Praha Střešovice alexandra.cervena@email.cz 

T.J. Sokol Praha VII  sokol.praha7@tiscali.cz 

T.J. Sokol Praha XIII  SOKOL_PRAHA@centrum.cz 

T.J. Sokol Řeporyje  m.roreitnerova@volny.cz 

T.J. Sokol Suchdol – Sedlec sokol.suchdol@seznam.cz 

T.J. Sokol Troja  tj-sokol-troja@volny.cz 
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T.J. Sokol Braník I.  sokolbranik@gmail.com 

T.J. Sokol Háje  sokol.haje@seznam.cz 

T.J. Sokol Hodkovičky hodkovicky.sv@seznam.cz 

T.J. Sokol Kunratice  sokol.kunratice@seznam.cz 

T.J. Sokol Lhotka  sokol.lhotka@email.cz 

T.J. Sokol Michle  sokolmichle@volny.cz 

T.J. Sokol Modřany  tjsokolmodrany@seznam.cz 

T.J. Sokol Nusle  plch@tjsokolnusle.cz 

T.J. Sokol Pankrác  sokol.pankrac@seznam.cz 

T.J. Sokol Petrovice I. sokol.petrovice@mybox.cz 

T.J. Sokol Praha – Krč tjsokolprahakrc@centrum.cz 

T.J. Sokol Praha – Podolí sokolpodoli@centrum.cz 

T.J. Sokol Praha Záběhlice sokol.zabehlice@seznam.cz 

T.J. Sokol Pražský  info@sokolprazsky.cz 

T.J. Sokol Radotín  info@sokol-radotin.cz 

T.J. Sokol Smíchov II  sokol-smichov2@volny.cz 

T.J. Sokol Spořilov  reiterova@dpp.cz 

T.J. Sokol Vršovice IIolomecky@sokol.eu 
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T.J. Sokol Vyšehrad  sokol.vysehrad@seznam.cz 

T.J. Sokol Zbraslav  oluskah@seznam.cz 

T.J. Sokol Zlíchov  tj@sokolzlichov.cz 

T.J. Sokol Žižkov I   sokolzizkov1@tiscali.cz 
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T.J. Sokol Čakovice  sokol.cak@email.cz 

T.J. Sokol Dubeč  prochazka.milan73@gmail.com 

T.J. Sokol Hloubětín  cisar@statika.cz 

T.J. Sokol Hostivař  info@sokolhostivar.cz 

T.J. Sokol Karlín  sokol.karlin@volny.cz 

T.J. Sokol Kbely  TJSokolKbely@seznam.cz 

T.J. Sokol Kobylisy II. sokolkobylisyii@seznam.cz 

T.J. Sokol Libeň  sokol@sokol-liben.cz 

T.J. Sokol Libuš  sokollibus@volny.cz 

T.J. Sokol Praha 8 – Dolní Chabry  sokoldolnichabry@gmail.com 

T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady info@sokolvinohrady.cz 

T.J. Sokol Praha Staré Město verka.cizkovska@seznam.cz 

T.J. Sokol Praha Vršovice sokolvrsovice@tiscali.cz 

 kancelar@sokolprahavrsovice.cz 
 

T.J. Sokol Prosek  sokolprosek@seznam.cz 

T.J. Sokol Satalice  danovak@seznam.cz 

T.J. Sokol Štěrboholy  sokolsterboholy@seznam.cz 

T.J. Sokol Vinoř  sokolvinor@volny.cz 

T.J. Sokol Vysočany  info@tjsokolvysocany.cz 

T.J. Sokol Žižkov II.  info@tjsokolzizkov2.cz 
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