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1. ÚVOD

Tématem této práce je národní a branný význam tělovýchovné organizace Sokol v období 

od jejího vzniku na počátku 60. let 19. století do konce I. světové války, tedy v období 

vzniku a rozšiřování nacionalismu do masového hnutí. Právě při jeho přeměně v masové 

hnutí sehrála Sokolská organizace hlavní roli.1 I když je Sokol znám především 

v souvislosti s gymnastikou a zušlechťováním lidského těla, již  od svého vzniku měl 

významný vliv na národní život v českých zemích. Snad k tomu došlo proto, že se zrodil 

v době, kdy stále více narůstala nesnášenlivost mezi Čechy a Němci - vždyť první 

sokolská jednota vznikla dokonce přímo jako česká odpověď na založení německého 

tumerského spolku. Zřejmě jej významně ovlivnilo i to, že u jeho zrodu stály významné, 

politicky činné osobnosti, které i jeho prostřednictvím chtěly naplňovat národnostní 

ideály. Některé z nich, například Eduard Grégr, jej dokonce již od počátku vnímaly jako 

zárodek budoucí revoluční armády. A tak, přestože Sokol byl již  od počátků oficiálně 

nepolitickou organizací , byla s ním vždy spjata myšlenka národní svobody, jeho činnost 

byla sledována a v důsledku perzekuce a politických problémů dokonce jeho působení 

šedesátých letech málem skončilo dříve, než mohlo pořádně začít. Sokol byl založen 

s cílem rozvíjet nejen fyzickou, ale i morální stránku člověka, posilovat tělo i ducha, lásku 

k vlasti a odvahu za ni bojovat. Snad právě proto sehrával Sokol tolik důležitou roli při 

významných okamžicích týkajících se českého národa a Československého státu.

Politické ambice ve smyslu přímého vlivu na politiku, tak jak je tomu třeba u 

politických stran, Sokol nikdy neměl. Přece jen byl organizací tělovýchovnou. Ale cíle 

které si kladl, měly ve svém konečném důsledku až příliš velký politický význam na to, 

aby se dal Sokol označit za nepolitickou organizaci.

Zvolené období je významné vzhledem k probíhajícímu tříbení programových 

idejí organizace a navíc je podle autorky dobou, ve které Sokol nejvíc ovlivnil budoucnost 

českého národa. Cílem práce je poukázat na význam brannosti v činnosti organizace a na 

ideový vývoj, kterým organizace do I. světové války prošla. Výchozí ideový základ 

vytvořený Tyršem, ke kterému se všichni sokolští představitelé vždy odvolávali, byl totiž 

v průběhu doby i pod vlivem společenských a politických událostí proměňován a

1 Nolte C.E., The Sokol in the Czech Lands to 1914, str. 1
2 Pippich, K. ,„Sokolstvo a politika“ - rezoluční závěr valného sjezdu 1910. Národní Archív, Fond ČOS, 
Karton 26
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reinterpretován. Vzrůstal tak právě význam brannosti, politiky a náboženství v činnosti 

organizace.

Jak již bylo nastíněno, jako „politická účast“ v této práci není vnímána pouze 

v užším smyslu jako přímá účast v orgánech státní moci, či aspirace na činnost ve smyslu 

politické strany. Jako politická je zde vnímána činnost, která se dotýká života země či 

národa do té míry, že má výrazný vliv na názory většiny lidí, na utváření nových hnutí a 

je nějakým způsobem schopna ovlivnit politickou realitu.
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2. HISTORICKÁ SITUACE A ČESKÝ NACIONALISMUS

2.1. Nacionalismus v Evropě 19. století

Devatenácté století bylo pro střední Evropu dobou převratných změn, a to na poli 

vědeckém, technickém, sociálním i politickém. Přestože po Vídeňském kongresu v roce 

1815 se zdálo, že po době napoleonských válek a revolucí se vše vrací ke starému 

“dobrému“ absolutismu a léty prověřené dynastie se opět pevně ujaly vedení svých států, 

nadcházející roky měly ukázat, že nic už se zcela nevrátí do vyjetých kolejí. Zpočátku 

ještě ojedinělé demonstrace studentů a lidová povstání byly důkazem toho, že lidé už 

poznali, co je to naděje v lepší, či alespoň jiný zítřek, že se v nich po době osvícenství a 

racionalismu probudila touha po lepším životě, po uznání jejich práv a oni se této touhy 

nehodlali jen tak vzdát. Přestože těchto “probuzených“ duší nezůstalo mnoho, byly zde. A 

nehodlaly opět jen tak usnout. Vznik občanské společnosti, zvýšené sebevědomí lidí a 

snaha po uznání práv se projevovala zejména v rostoucích národních požadavcích 

nejrůznějších evropských etnik a národů. Zejména díky rozvoji tisku se dařilo seznamovat 

širší a širší okruh lidí s ideály přirozeného práva a nacionálními idejemi, rozmach diskusí 

pomocí článků a knih pomáhal postupně vytvářet první národní programy. Charakter 

doby i lidí byl navíc určován romantismem, kulturním hnutím navazujícím na chladný 

racionalismus. Lidé, roztrpčeni propastí mezi přízemní realitou a nenaplněnými ideály se 

upínali k představám dávných hrdinů, mýtů a idealizované historie. Romantické cítění 

tak ovlivnilo i podobu nově vznikajícího nacionalismu -  národy byly často chápány jako 

samostatné individuality, oplývající vlastnostmi odpovídajícími psychologii jedince.

Na přelomu dvacátých a třicátých let po celé Evropě vypukaly národně 

osvobozenecké boje a ozbrojená povstání. Řekové bojovali proti turecké nadvládě tak 

dlouho, dokud v roce 1830 nebylo Řecko prohlášeno samostatným státem, ve stejném 

roce nezávislost na Holandsku vyhlásily Belgické provincie, polské povstání v roce 1831 

bylo potlačeno ruskými vojsky, v Itálii hnutí Mladá Itálie usilovalo o sjednocení 

Apeninského poloostrova a stejně tak i německé národní hnutí o sobě dávalo hlasitě 

vědět.

Výjimkou nemohla být ani Rakouská monarchie, mnohonárodnostní soustátí, 

sahající od Jaderského moře přes sever Itálie až po území dnešního Polska. Politickou a 

národností situaci v monarchii popsal v roce 1843 velmi výstižně současný publicista,
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hrabě Victor von Adrian: „Rakousko je  zcela imaginární pojem, kterým nelze označit 

žádnou zemi ani národ, je  to pouze konvenční označení pro komplex navzájem ostře 

oddělených národů. Rakouský císařský stát vytvářejí společně Italové, Němci, Slované, 

Maďaři, ale Rakousko, Rakušané, rakouský národ to není a nebylo snad s výjimkou 

malého území kolem Vídně. Rozdílné národy jednoho a téhož státu nepojí žádné vzájemné 

sympatie, žádné vzpomínky na staletí svornosti a velikosti, žádné historické svazky.. “

V tomto prostředí a v této době docházelo k formování českého národního hnutí.

2.2. Formování českého národního programu

České národní hnutí jakožto masová záležitost vznikalo postupně a rozvíjelo se ve třech 

etapách. První z nich je spojena se šlechtou, pro kterou byla podpora českého jazyka a 

české historie vhodným nástrojem pro zdůraznění právní identity českého království proti 

centralistickým snahám vídeňské vlády. Šlechta proto finančně podporovala instituce 

přispívající k modernizaci země a rozvoji vědy. Za všechny jmenujme Vlastenecké 

muzeum, dnes Národní, založené v Praze vr.1818. Přes to byla pro šlechtu naprosto 

samozřejmá věrnost trůnu a k českému i k německému národnímu hnutí se stavěla 

neutrálně, neboť ideálním cílem pro ni bylo vytvoření jednotného zemského národa. První 

generace českých vlastenců, především šlechtou podporovaných vzdělanců, se soustředila 

zejména na rozvoj českého jazyka, jeho proniknutí do veřejného života a zdůrazňování 

slavné české minulosti. Pocit méněcennosti vůči rozvinutější západní kultuře byl 

překonáván krom historismu také pěstováním myšlenky slovanské vzájemnosti, která ale 

přerůstala spíše v nekritické rusofílství.

Posun nastal přibližně na přelomu dvacátých a třicátých let devatenáctého 

století. V této době dochází k formování českého národního programu a redefínování 

národnostních požadavků. Již nestačí pouze překládat a dokazovat, že český jazyk a 

kultura „žije“ a dosahuje úrovně rozvinutých západních vzorů. V lednu 1831 tak vzniká 

Matice Česká, hlavní nakladatelství rozšiřující uměleckou a vědeckou literaturu, a to ne 

pouze přeloženou, ale zejména původní. Na scéně se objevují významné osobnosti, 

ovlivňující v dalších letech v rozhodující míře směřování českého národního hnutí, mezi 

nimi nej významnější Karel Havlíček Borovský a František Palacký.

3 Dějiny zemí koruny české, str. 70
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Významným historickým mezníkem byl pro české země stejně jako pro celou 

Rakouskou monarchii celoevropsky bouřlivý rok 1948. Vydání Pillersdorfovy ústavy 

nebo ustanovení parlamentu na chvíli zdály být dalšími hřebíky do rakve absolutistické 

monarchie. Ovšem po nástupu Františka Josefa I. na trůn a po vydání nové Stadionovy 

ústavy dochází k opětovnému upevnění postavení vídeňské vlády, postupnému omezení 

ústavních svobod a v roce 1851 obnovení absolutistického způsobu vlády. Ale i po 

návratu absolutismu a za éry Alexandra Bacha se mezi vlastenci a vědci dál rozvíjela 

myšlenka národní svobody, teď již ne tak nereálná, jako se jen před několika málo lety 

mohlo zdát. Po pádu Bachova režimu na nastalo na počátku šedesátých let další uvolnění, 

které opět povzbudilo k aktivní činnosti a znamenalo další krok kupředu, směrem 

k demokratičtější, svobodnější společnosti.

Probuzená aktivita lidí se projevovala mimo jiné zakládáním nejrůznějších 

spolků, čtenářských, pěveckých, ochotnických a ani tělocvičné neboli turnérské jednoty 

nebyly výjimkou. Právě v tomto období se začíná šířit i nacionalismus jako masové hnutí, 

zasahující celou společnost a ovlivňujícího v rozhodující míře politickou situaci. Počátek 

šedesátých let se váže i se vznikem našeho nej slavnějšího tělocvičného hnutí, tělocvičné 

jednoty Sokol, která se stala významným šiřitelem národní myšlenky.4

2.3. Počátky tělovýchovného hnutí v Evropě

Turnérské hnutí

Teoretické i praktické základy novodobé tělesné výchovy položili na konci 18.století 

filantropisté. Zakladatel fílantropismu Johann Bemhard Basedov, ovlivněn spisy 

Komenského, J. Locka a J.J. Rousseaua, usiloval o vybudování školy lásky k člověku, 

školy vychovávající vzorné světoobčany. Filantropisté zavedli tělesná cvičení ve svých 

soukromých ústavech a kladli základy moderní evropské gymnastiky. Jejich dílo vědecky 

zdůvodnilo důležitost tělesné výchovy a významně přispělo k vzniku německého 

turnerského hnutí.

4 Velká oblíbenost nejrůznějších spolků a vysoká účast obyvatelstva v nich fungovala zřejmě jako náhražka 
za nemožnost angažovat se přímo v politice. Nabízí se zde paralela se situací v Československu před rokem 
1989 a obrovskou angažovaností obyvatel v nejrůznějších spolcích, včelaři a zahrádkáři počínaje, modeláři 
a hasiči konče.
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Již toto první masové tělovýchovné hnutí, vznikající okolo roku 1811, bylo 

spojeno s politikou a to právě prostřednictvím nacionalismu. Tumvereiny, tělocvičné 

spolky, byly přístupné širokým vrstvám obyvatelstva a spojoval je boj proti okupantům a 

úsilí za sjednocení Německa. Cílem tělesných cvičení byla vlastenecká výchova směřující 

ke sjednocení a obraně Německého národa. Turnéři se snažili o vytvoření svého vlastního 

tělovýchovného názvosloví, neboť řecko-latinský jazykový základ byl pro nacionálně 

vypjaté Němce nepřijatelný. K rozvíjejícímu tumerskému hnutí se připojovali nacionální i 

anarchističtí radikálové a tumerské hnutí se svou snahou o sjednocení Německa pod 

Pruskem dostávalo do rozporu se zájmy Rakouska. Po protivládních demonstracích na 

hradě Wartburgu v r. 1817 a zavraždění pruského vládního rady, čelného tumerského 

odpůrce, byl na nátlak rakouského státního kancléře Mettemicha vydán zákaz tumerských 

spolků. Vedoucí funkcionáři byli zatčeni a obžalování z protistátního spiknutí a v Prusku 

nastalo období zákazu cvičení (přesněji zákazu tumerských spolků) zvané Tumsperre, 

trvající až do r.1842. Tumerské hnutí se ale rozvíjelo v dalších německých státech (kde se 

postupem doby diferencovalo na spolky se zaměřením monarchistickým, demokratickým 

i republikánským) i v zahraničí, zejména ve Švýcarsku. Ani v Prusku kvůli zákazu 

tumerských spolků sportovní činnost nevymizela, zákaz vedl spíše k uzavření cvičení 

do tělocvičen soukromých ústavů a tím i k zdůrazňování cvičení na nářadí. Opětovný 

návrat tumerského hnutí nastal v Prusku koncem 40.1et 19.století spolu se zvýšeným 

zájmem pruské armády a vlády o tělesnou výchovu, výcvik mládeže v armádě a ve 

školství. Obzvláště v šedesátých letech je  v Prusku už jasně viditelná militarizace 

tělocviku, sloužící k mobilizaci sil pro sjednocení Německa, na rozdíl od Rakouska, kde 

tělocvik teprve začíná být vnímán jako základ bezpečnosti Pruskem ohrožovaného státu.

Tělesná cvičení v Rakouské monarchii

V Rakousku na zavádění tělesných cvičení do škol pamatoval tereziánský školní řád, ve 

kterém bylo doporučeno i zakládání hřišť u škol a v obcích. Přes odpor veřejnosti a 

zejména církve tohoto doporučení mnoho učitelů využívalo. Tělesnou výchovu v systému 

výchovy ve své práci O nejlepším státě propagoval i filozof Bernard Bolzano. Přesto 

tělocvik a hry zůstávaly především zálibou šlechty a zámožnějšího měšťanstva. Od 

třicátých let se začíná cvičit v soukromých tělocvičných ústavech, veřejný spolkový 

tělocvik je po zkušenostech z Pruska stále zakázán a vláda s výhradami povoluje jen
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zvláštní soukromé, popř. zemské ústavy. Uvolnění ve čtyřicátých letech nemělo dlouhého 

trvání, revoluční rok 1848 rozkvětu spolkového tělocviku opět zabránil.

V českých zemích byl lékařem Johanem J. Hirschem v roce 1839 zřízen první 

ortopedický ústav. O tři roky později jej převzal Rudolf Stephany, aby jako první 

seznámil Prahu s německým systémem cvičení a byl jmenován prvním zemským učitelem 

tělocviku. Mezi jeho prvními žáky byl i Jan Malypetr, který v roce 1848 založil v Praze 

tělocvičný ústav v Panské ulici, který se stal brzy proslulým, a protože počet cvičenců 

neustále rostl, brzy zřídil cvičitelský sbor (neboli sbor předcvičujících, vedoucích 

cvičitelů). Češi a Němci u něj cvičili odděleně ve dvou oddílech. Malypetr společně s K. 

J. Erbenem, F.L. Čelakovským a J. E. Purkyně vytvořil první české tělocvičné 

názvosloví. Jeho přínos později zastínila osobnost jeho žáka M. Tyrše a rozmach sokolské 

myšlenky. Po roce 1848 se tělocvik vrátil do soukromých tělocvičných a ortopedických 

ústavů a po konkordátu v r. 1855 se v důsledku podřízení škol církvi postavení školní 

tělesné výchovy ještě zhoršilo. Změnu přineslo, jak již bylo zmíněno, až odvolání ministra 

vnitra Bacha, uvolnění národnostní a politické situace v roce 1859 a následující doba 

nadšené národní činnosti.

3. TĚLOVÝCHOVNÉ HNUTÍ SOKOL JAKO POLITICKÝ AKTÉR

3.1. Založení Sokola Pražského a vznik sokolského hnutí

V červnu roku 1861 se Němečtí cvičenci tělovýchovného ústavu F. Schmidta rozhodli 

založit tumerský tělocvičný spolek Prager Mannertumotrein. Jednací řečí měla být 

němčina. Češi se k tomuto návrhu s nadšením přidali a na jejich návrh měl být spolek 

utrakvistický, což Němci bez problému přijali. Národnostní třenice v té chvíli nehrály 

ještě žádnou roli, mezi oběma stranami panovalo osobní přátelství. Byla sestavena 

subskripční listina pro sepsání počtu členů činných, poté přispívajících (Turnfreunde). 

Bohužel jeden z potenciálních „Spolkových přátel“, ředitel pražské filiálky vídeňského 

kreditního ústavu, Seutter z Lotzenu, odmítl přispět v případě, že spolek bude česko- 

německý a naopak přislíbil vydatnou pomoc spolku pouze německému. Němci se 

okamžitě rozhodli pro změnu a spolek prohlásili za čistě německý, načež Češi rozzlobeně 

vyškrtli svá jména ze subskripční listiny a rozhodli se pro založení spolku českého. Němci
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prohlásili, že „ten se v Praze neudrží“, čímž ještě víc podráždili národní hrdost Čechů. 

Čas měl ukázat, jak se m ýlili...

V době, kdy se připravovalo založení spolku, tehdy ještě utrakvistického, 

navrhl jeden z českých účastníků, dr. Schaffner, svému příteli Miroslavu Tyršovi, aby se 

ke spolku připojil. Ten prozatím odmítl s tím, že nejdříve si musí pročíst a do češtiny 

přeložit stanovy. Než stihl oznámit své rozhodnutí, společný plán ztroskotal a Tyršem již 

přeložené české stanovy tak byly českým nadšencům okamžitě k dispozici. Tyrš už nyní 

proti vytvoření spolku nic neměl, ba právě naopak, spolu s přáteli se ujali příprav. 

Tělovýchovní nadšenci se scházeli v hostinci U Křížků v Jindřišské ulici a nebyli sami. 

Často se zde potkávali s osobnostmi shromážděnými okolo Národních listů, jejichž 

redakce sídlila v nedaleké Růžové ulici. Docházeli sem například bratři Grégrové, kníže 

dr. Thum-Taxis a prof. Emanuel Tonner, kteří se k myšlence založení tělovýchovného 

spolku okamžitě nadšeně přidali. Bratři Grégrové se tak spolu s Tyršem, prof. Tonerem a 

J. Wenzigem stali hlavními organizátory při zakládání nového tělovýchovného spolku. V 

prosinci 1861 Julius Grégr se stanovami zažádal u c.k. místodržitelství v Praze o povolení 

k zařízení Tělovýchovné jednoty Pražské. Stanovy mu byly vráceny, proto je s dodatky 

znovu doručil 3.ledna. Tentokrát bylo jeho žádosti vyhověno a stanovy byly 

místodržitelstvím schváleny. První valná hromada - ustavující schůze Tělocvičné jednoty 

Pražské5 se konala 16. února 1862 v Panské ulici, v tělocvičně Jana Malypetra.

Starostou byl po odstoupení kandidáta knížete Thum-Taxise jednomyslně 

zvolen Jindřich Fůgner. Náměstkem starosty se stal Miroslav Tyrš, jednatelem Edvard 

Grégr, zapisovatelem Tomáš Černý. Do výboru byli zvoleni například E.Tonner, R. 

Thum-Taxis a bratři Grégrové (Julius byl brzy po založení spolku uvězněn). Jako místo 

pro cvičení byla vybrána tělocvična Jana Malypetra, který se spolu s Tyršem stal i prvním 

z cvičitelů, mezi kterými bychom dále našli i filozofa Vojtěcha Krupku, železničního 

úředníka, skladatele nebo úředníka zastavárny. Sokol již od svých počátků zahrnoval 

zástupce všech možných vrstev obyvatelstva, jak jeho zakladatelé porklamovali.

Již po dvou měsících se pro velký zájem musel rozšířit počet hodin 

vymezených pro cvičení, cvičívalo se už šestkrát týdně. Ale spolek se rozrůstal lavinovým 

tempem a místnosti byly při cvičení opět brzy plné. K problémům s prostorem se přidaly

5 Sokolem Pražským se spolek oficiálně stal až na valné hromadě 13.11.1864, spolu se schválením návrhu 
opravených stanov. Autorem tohoto návrhu byl Emanuel Tonner. Název Sokol byl inspirován mluvou 
jihoslovanských národů a jejich hrdinů, která se takto označovala. Zpočátku mělo vedení strach, aby toto 
označení spolku více neškodilo než pomáhalo, proto nebylo oficiální, v r.1864 byl ale název Sokol už tak 
pevně vžitý, že se jednota mohla oficiálně přejmenovat.
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problémy technického rázu. Správa a organizace spolku se díky rychle rostoucí základně 

stávala čím dál složitější a členové již v březnu žádali zdokonalení nedostačujícího 

tělovýchovného názvosloví. Proto se v průběhu tohoto měsíce ustanovila komise 

k vypracování názvosloví, takového, jaké bude odpovídat zvyšujícím se nárokům a 

potřebám cvičících.

V dubnu se rozhodlo o přesunutí spolku do větších prostor, konkrétně do sálu 

U Apolla v Ječné ulici. Větší prostory umožnily kvalitnější cvičení a zvětšení členské 

základny, následované rozšířením sboru cvičitelů. Krom toho se 13. května Tyrš stal 

náčelníkem sokolské jednoty, což byla nově vytvořená a placená funkce. Měl nyní pod 

sebou jednotné technické vedení spolku a stal se tak rozhodující osobností metodické, 

organizační a ideové činnosti Sokola. Toto nijak nesnižovalo úlohu starosty spolku 

Fugnera. Pokud byl Tyrš mozkem, pak Fúgner byl duší organizace. Fúgner byl prvním, 

kdo navrhl, aby si sokolové mezi sebou tykali a jeho návrh byl radostně přijat. Podle 

tehdy přítomného Josefa Millera tím vytvořil v organizaci „ducha, jakého jinde nebylo a 

snad ani nebude“.6 Všichni také věděli, který to „neznámý příznivec“ věnoval Sokolu 

1200 zlatek na zařízení sálu v domě U Apolla. A byli mu za to vděčni. Ale Fúgner se ke 

svým peněžním darům nikdy veřejně nepřiznal a nepřál si být za ně jakkoliv oslavován.

V souvislosti s ideovým zaměřením Sokola bylo důležité vybrat pro něj 

vhodné heslo a pozdrav. Zvítězil Tyršův návrh „Tužme se!“ před „Silou k svobodě!“ 

navrženým Juliem Grégrem a počáteční hornický pozdrav „Zdař bůh“ byl na návrh E. 

Tonnera změněn na dobře známé sokolské „Na zdar“.

Již v květnu 1862 začali Sokolové se svými výlety a veřejnými setkáními, což 

sebou přineslo první projevy jejich politického a národního zaměření. Den po prvním 

společném výletu se objevila Fiignerova vyhláška, ve které jako první krom radosti nad 

činností Sokola vyjadřuje některé z jeho zásad. Mluví o lásce k vlasti, křeči, nazývá 

sokoly „bratry nerozdvojenými věcmi politickými a náboženstvím“, vzývá, aby v Sokolu 

byl „bohatý bratrem toho, komu méně přisouzeno“1. Na první přátelské schůzi členů 

spolku na Střeleckém ostrově, kde vládla podle slov účastníků vážená a slavnostní nálada 

(a kde došlo k Fíignerově návrhu na vzájemné tykání) byl jedním z vystoupivších řečníků 

i Edvard Grégr. Ve své řeči upozornil, že Sokol je spolek stojící na demokratickém 

svobodomyslném základu, rovnosti a bratrství všech jeho členů, a za účel spolku prohlásil 

„odchovávat vlasti a národu muže statné“.

6 Památník Sokola Pražského, str.69
7 Tamtéž, str. 72
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Důležitým mezníkem v činnosti Sokola se stalo první veřejné cvičení, konané 

ani ne čtyři měsíce po jeho založení. Jeho proklamovaným cílem bylo „českému 

obecenstvu a Němcům ukázati, že stojí spolek v technickém ohledu samostatně“ 8, že je 

organizován, má vlastní české názvosloví a pracuje se na tom, aby sokolský tělocvik měl 

zvláštní, národní ráz, jak zaznělo v doslovu E. Grégra. Po tomto vystoupení nastal doslova 

nával nových cvičenců, sokolové do sboru cvičitelů museli přijmout několik čekatelů 

učitelství, kteří takto bezplatně získali vzdělání. Sokolské hnutí se rychle rozrůstalo a již  v 

průběhu roku 1862 vznikly další sokolské jednoty na českém venkově, konkrétně v Brně, 

Čáslavi, Jaroměři, Jičíně, Kolíně, Kutné Hoře, Nové Pace, Příbrami a Turnově, a rychle 

přibývaly další. V roce 1865 jich bylo již devatenáct, z toho 16 v Čechách.

Rok po prvním veřejném vystoupení, proběhla další slavná událost, Svěcení 

praporu, jehož matkou byla Karolína Světlá. Hesly provolávanými při svěcení byly: Láska 

k vlasti, Bratrství, Neohroženost, Pravdivost, Svoboda, Svornost, Vytrvalost, Jarost, 

Lidskost, Ráznost, Střídmost, Čest a sláva. Oficiálně proklamovanou apolitičnost 

Sokolské jednoty vyvrátil Edvard Grégr ve své řeči: „..spolku to, který též není bez 

hlubokého významu politického, neboť je j považovati lze za výkvět lepší, volnější doby 

v Cechách a velkém Rakousku, doby, kde nám opět dovoleno spolčovati se k jednomu  

ušlechtilému cíli. ..Nechť ať tedy spolek náš stojí na mezi starého a nového věku 

Rakouska, co pomník lepší doby! “ 9 Druhým účelem spolku bylo podle Grégra pěstovat 

sílu těla mužského, podobat se silou a obratnosti Řeckým hrdinům, a to nejen tělesně, ale 

i co do mravní povahy, statečností a charakterem. „Kdo necítí touhy přibližovati se 

k tomuto ideálu mužné mravnosti, ten nechť nevstupuje do našich řad.“ Sloužit tyto 

vlastnosti mají národu: “Náš národ malý co do počtu, vynahraďme silou duševní, co se 

nám nedostává na síle hmotné.“ Nebylo proslovu, kde by nezazněly slova jako národ, 

vlast, svoboda či rovnost.

V březnu 1863 zakoupily dům U Apolla školské sestry a Sokol čekalo další 

stěhování. Podle tehdejšího kronikáře Josefa Millera bylo ironií, že právě sesterský řád 

střídá „bezbožný Sokol, proti kterému duchovní pastýřové venkovští hřímali, neboť 

nedělními výlety a hudbou vyluzoval jim  dobré ovečky z ovčince. “I0 Sokol nebyl 

v žádném případě katolickou či dokonce církevní organizací. Na začátku července si

8 Památník Sokola Pražského, str.71
9 Tamtéž, str. 54
10 Tamtéž, str. 82
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Sokolové sami začali budovat základy pro novou tělocvičnu a na konci roku zahájili 

provoz v nově postavené budově.

Horší krizi než školské sestry mohli v r. 1863 způsobit sokolským jednotám 

události na mezinárodní scéně. Povstání Poláků proti Rusům vyvolalo v českých zemích 

bouřlivou odezvu a rozdělilo politickou scénu ve dví. Zastánci Poláků se sdružovali v 

Národních listech, nej radikálnější polonofílové v Boleslavanu. Ale přestože mezi 

nejaktivnější polonofily (a následně zakládající členy budoucí mladočeské strany) patřili 

E. Tonner, oba Grégrové, Sladkovský a Thurn-Taxis, výboru Sokola Pražského se 

podařilo zachovat hnutí i v této těžké době jednolité. Snad i díky tomu, že žádný 

z jmenovaných mužů již nebyl jeho členem. Ovšem Tyrš, ideový tvůrce, byl s nej větší 

pravděpodobností nakloněn Polákům také, vždyť byl osobním přítelem Eduarda Grégra a 

v pozdějších letech několikrát kandidoval za mladočechy do zemského i Říšského sněmu. 

Ale dokázal v zájmu celistvosti Sokola v sobě své sympatie k jedné a antipatie k druhé 

straně potlačit.11 Sokolové zůstali „bratry nerozdělenými politikou ani náboženstvím“J a k
• • • i  « • . 19si již od počátku přál Jindřich Fůgner . Výbor Sokola se musel zabývat polskou otázkou 

v říjnu, kdy mu došel anonymní návrh, aby na své právě připravované valné hromadě 

vyzval k podpoře Poláků. Výbor s odvoláním na navrhovatelovu anonymitu návrh zamítl.

Rok šedesátý šestý

V roce 1866 na české území spolu s pruskými vojsky vstoupila válka a Sokolové chtěli 

být jako obránci své země u toho. Jejich postoj vystihl Edvard Grégr „Každýprvý Sokol, 

až nás vlast a král náš zavolá, hotov bude složiti život svůj vlasti na oltář, a že v činu a 

mužné obětivosti se nedá předstihnout a zahanbiti od žádného. “13 Již v květnu, tedy více 

než měsíc před vstupem pruských vojsk na české území, dorazila na výbor Sokola 

Pražského žádost členstva o zřízení dobrovolnického sboru sokolského, sloužícího 

k obraně vlasti. Ten by měl být pod českým velením součástí rakouské armády. Tyrš již 

počátkem května uvažoval nad tím, vytvořit ze Sokola Jakési jádro budoucí národní 

hotovosti k obhájení vlasti“14. Proto se Tyrš, Grégr a Fischer vydali jako zástupci 

Sokolstva s tímto návrhem za místodržitelem hrabětem Lažanským. Ten jim  ovšem

" Jandásek, L. Tyršovo Slovanství, str.48
12 Památník Sokola Pražského, str. 65
13

Ve svém proslovu při odhalení busty Jindřicha Fiignera dne 7.května 1866 pronesl Edvard Grégr. 
Památník Sokola pražského, str.84
14 Jandásek, L. Tyršovo Slovanství, str. 85
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odpověděl, že válka dosud vypovězena není. Tyršovi se nepodařilo dosáhnout úředního 

schválení pro výcvik sokolů ve zbrani a tak sokolové postupně od tohoto nápadu upustili.

V Prusy obsazené letní Praze sokolové ale přece jen splnili svou vlasteneckou povinnost. 

Pomáhali při hlídání bezpečnosti ve městě, obzvlášť cenná byla jejich přítomnost při 

nočních obchůzkách. Ve trojici volič, měšťan, Sokol dohlíželi nad pořádkem a jejich 

nejznámějším zásahem byla obrana paláce generála Clam-Gallase, který měl údajně 

zavinit hradeckou porážku. Stačilo prý říct před sroceným davem Tyršovo jméno a lidé se 

rozešli. Kdo ví, zda to bylo tak snadné. V každém případě se sokolům ubránit palác 

povedlo, z čehož je očividné, že sokolské hnutí požívalo ve společnosti úcty a určitě si 

s jeho členy nebylo radno zahrávat. Po skončení hlídek obdrželo Sokolské hnutí oficiální 

poděkování pražského purkmistra dr. Bělského.

Politická persekuce

Už od počátku musel výbor Pražské tělovýchovné jednoty podávat policii hlášení o 

každém plánovaném sezení, na které se následně měl dostavit policejní komisař. Postupně 

se ale kontrola zostřovala. V roce 1867 došlo k Rakousko-uherskému vyrovnání, které 

bylo doslova ranou do zad české politice i výsměchem Tyršovým snahám o vojenskou 

pomoc při obraně monarchie při válce s Pruskem v předcházejícím roce. Vyvolalo řadu 

protestních akcí, počínaje známou „Poutí Čechů do Moskvy“, přes demonstrace u 

příležitosti přivezení korunovačních klenotů do Prahy, tábory lidu a podobně. Následný 

zvýšený dohled dolehl i na sokolské jednoty, které od tohoto roku při schůzi krom data 

setkání musely posílat polici podrobný program, přičemž setkání mohlo začít až po 

příchodu komisaře. I dopisy už směly být otvírány pouze v jeho přítomnosti. A dohled se 

dál zesiloval. Co dva měsíce musel být na policii doručen seznam členů. V lednu 1868 

bylo alespoň povoleno přijímání přispívajících členů, což znamenalo růst příjmů a 

zvětšení členské základny na 904 členů. V tomto roce se Tyrš začal pokoušet o 

sdružování sokolských jednot do vyšších organizačních celků, které by nazýval podle 

staročeského zřízení župami. Jeho žádostem ale nebylo na oficiálních místech vyhověno 

s odůvodněním, že: “Tento spolek nemá právě tak účel napomáhati tělovýchově, nýbrž 

utvořiti jednotu převládajícího směru národního"15. Německé tumerské spolky tyto 

problémy neměly, což vyvolávalo na české straně ještě větší rozhořčení.

15 Památník Sokola Pražského, str.l 16
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Nastala doba z politického hlediska nepříznivá, takzvané „tlačení Slovanů ke 

zdi“.16 V červenci bylo sokolům oznámeno, že jejich výlety jsou oficiálně považovány za 

průvody, a proto je musí nahlásit a nechat schválit v každém okrese, kterým budou 

procházet. Výbor odpověděl, že v tom případě každá skupinka jsoucí z hospody a čítající 

tří a více osob je v tom případě považována za průvod, což se zdá být nesmyslné. Ale to 

bylo vše, čeho mohli dosáhnout, písemnou formou si povzdechnout. V říjnu 1868 byl nad 

Prahou vyhlášen výjimečný stav, během něhož museli Sokolové oznamovat 

c.k.policejnímu ředitelství každé shromáždění a schůzi výboru i představenstva nejméně 

48 hodin předem, přidat program, soupis členů včetně jejich adres a v případě přistoupení 

nových členů dodat nový soupis do osmi dnů.

Přes všechna omezení nechyběli sokolové ani u jedné z politicky 

nej významnějších událostí r.1869, založení politického spolku Slovanské lípy, vedeného 

mladočechy v čele s Karlem Sladkovským. Hlásila se k němu většina sokolů a Miroslav 

Tyrš byl na ustavující valné hromadě 5.července dokonce zvolen členem výboru. Výbor 

dal svolat na 15.srpna 1869 po celé zemi veliké politické tábory, ale pražské 

místodržitelství činnost Slovanské lípy zastavilo a obžalovalo všechny členy výboru ze 

zločinu velezrady, uražení veličenstva a rušení veřejného pokoje. Tyrš byl spolu 

s ostatními uvězněn a vyslýchán, ale přelíčení dopadlo ve prospěch obžalovaných. Jeho 

účelem zřejmě bylo je pouze zastrašit. Ale Tyrš naopak vyvinul ještě větší politickou 

aktivitu. V září se účastnil se za pražské sokolstvo oslav 500. výročí Husova narození, a 

kandidoval do zemského sněmu, jehož poslancem se také po volbách 24.9.1869 stal.

Bez účasti Sokolů se zkrátka neobešla žádná význačnější událost 60.1et, 

jakými byl návrat českých korunovačních klenotů z Vídně do Prahy či položení 

základního kamene kNárodnímu divadlu. V letech 1867, 1869 a 1871 měli Sokolové i 

svá veřejná vystoupení. Jelikož do té doby ženy nesměly cvičit v mužských sokolských 

jednotkách, pozitivní událostí bylo i založení Tělocvičného spolku paní a dívek pražských 

v r. 1869.

16 Památník Sokola Pražského, str.l 15
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Krize sokolského hnutí

V sedmdesátých letech si sokolské hnutí prošlo krizí, která se projevila i při vydávání 

sokolského časopisu. Ten se rozhodl Tyrš spolu se svými spolupracovníky vydávat jako 

reakci na zákaz sdružování jednot do větších organizačních spolků (1868), ve snaze o 

ustanovení společného orgánu všech tělovýchovných jednot alespoň na ryze odborné a 

technické úrovni. V lednu 1871 vyšlo jeho první číslo, v němž byla otištěna programová 

stať Miroslava Tyrše „Náš úkol, směr a cíl“ 17. Časopis byl rozdělen do několika sekcí, 

tělocvičné, národovědné, spolkové, sekce tělocvičné literatury Slovanské, sekce ostatních 

národů, sekce ženského cvičení apod. Z původního čtrnáctideníku se v r. 1873 stal 

měsíčník, aby jeho tisk byl o dva roky později pro „slabé účastenství v odebírání“ 

zastaven. Nové číslo vyšlo až za pět let, v r. 1881. To už „účastenství“ bylo uspokojující a 

náklady byly plně pokryty.

Problémy s vydáváním časopisu ilustrují problémy celého hnutí v této době.

V roce 1874 došlo k vzniku Národní strany svobodomyslné (mladočeské), která stála proti 

Národní straně (staročeské). Mezi oběma stranami vypukl nesmiřitelný boj a ten se 

přenesl do všech oblastí národního života. „ Kdekoli se občané pohádají mezi sebou o 

zájmy čistě místní neb osobní...ihned bere věc na sebe ráz víceméně politický...a hned 

jsou z nich staročeši neb m ladočešť ,18 Společenským a spolkovým životem začala 

prostupovat nedůvěra a zášť a krize se nevyhnula ani sokolským jednotám. Mnoho jich v 

té době především na venkově zaniklo a byly nahrazovány jinými, hasičskými či 

zábavnými spolky. Sokol Pražský, který v r. 1873 čítal 880 členů jich měl v roce 1879 

téměř o třetinu méně, konkrétně 605.

Právě hasičské sbory se staly na krátkou dobu významným soupeřem 

sokolského hnutí, když se mnoho členů sokola se pokoušelo skloubit členství v obou 

spolcích a postupně dostávaly hasičské spolky přednost. Tím způsobovaly odliv členů ze 

sokolských jednot či dokonce jejich zanikání. Silně se také ozývalo volání po spojení 

obou spolků do jednoho a vytvoření tělocvičně-hasičské jednoty. Ze strany sokolských 

činitelů nebylo ovšem nikdy vyslyšeno, reakcí byly uveřejňovaná memoranda ze schůzí a

17 Tyršova stať „Náš úkol, směr a cíl“ je shrnutím programových cílů a ideálů sokolského hnutí. Není 
programem předem vytvořeným a následně aplikovaným, ale naopak, byla sepsána po osmi letech činnosti 
Sokola. Proto je  nejen programem pro léta budoucí, ale i odrazem sokolské činnosti z let předcházejících. 
Vymezuje tři základní oblasti činnosti Sokola. Za prvé, činnost v jednotách, za druhé svazek mezi 
Sokolstvem jakožto celým hnutím a za třetí činnost národní. Stať se stala všemi uznávaným programem 
sokolského hnutí.
18 F.L.Rieger okresnímu starostovi v Semitech 1876, Dějiny zemí Koruny české, str. 114
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články v Sokole. V nich se činitelé odvolávali na vyšší úroveň tělesné průpravy, kterou 

sokolové svým členům poskytují a ze které i hasičské sbory profitují a na nadřazenost 

mravních cílů spojených se sokolstvím krásným uniformám a lesklým hasičským přilbám. 

Smířlivý jazyk volil především Tyrš, který nabádal ke vzájemnému respektu a poukazoval 

na hlavní rozdíl mezi hasičskými jednotkami, které sloužily zájmům místním a mezi 

sokolskými spolky, sloužícími myšlence „všeobecně vlastenecké“,19

Nejen vnitřní politická krize a hasičské jednoty přispěly k rozpouštění jednot. 

Významnou roli sehrál i „vnější“ tlak, tedy dozor a represe rakouské policie. V r.1872 

byla státními orgány například rozpuštěna Tělocvičná jednota Sokol v Prostějově. 

Důvodem byl údajně protiústavní řád jejich akcí, konkrétně zpěv chorálu Svatý Václave.

V době svého rozpuštění měla jednota 289 členů. K obnově činnosti došlo za dva roky, 

kdy mohla začít fungovat, ale pouze bez názvu Sokol. Byla tedy obnovena jako 

Tělocvičná jednota prostějovská, aby za další dva roky, v r. 1876, byla opět oficiálně 

sokolská.

Znovuzrození

Na konci sedmdesátých let začalo sokolské hnutí opět mohutnět. Rostl počet členů, 

přičemž většina se jich rekrutovala z kruhů inteligence. V roce 1882 už měl pražský Sokol 

782 členů. Jak již bylo uvedeno, opětovný rozmach sokolského hnutí se odrazil i na 

obnovení vydávání sokolského časopisu (1881). Důkazem opětovného sjednocení sil se 

stal první všesokolský slet, konaný v roce 1882, který byl oslavou a vyvrcholením prvních 

dvaceti let působení Sokola. Jeho součástí bylo i divadelní představení v Národním 

divadle, položení věnce k Fúgnerově pomníku a slavnostní průvod téměř 1600 

uniformovaných členů, reprezentujících 76 sokolských jednot z Čech, Moravy, Vídně, 

Lublaně, Záhřebu a USA, který odstartoval hlavní část sletu -  veřejné cvičení. Na něm 

vystoupilo 720 cvičenců a mezi diváky se objevili i F.L. Rieger, moravský gubemátor a 

pražský purkmistr, což potvrdilo významnou kulturní a politickou pozici, kterou si 

sokolské hnutí v prvních dvaceti letech existence vydobylo.

Miroslav Tyrš zemřel v roce 1884 a nedožil se tak splnění svého dalšího snu, 

založení sjednocující sokolské organizace, České obce sokolské (1889). Zanechal za 

sebou jednotu plně konsolidovanou a silnou. Prvních dvacet let sokolského hnutí bylo 

dobou, ve které se vytvářely a zakotvovaly programové ideje i systém tělesných cvičení a

19 O poměru jednot sokolských k dobrovolným sborům hasičským, Sokol, 1881, str. 6, 17.
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během které hnutí zapustilo kořeny v české společnosti a stalo se pevnou součástí 

kulturního a národního života.

3.2. Sokolí vzlet v osmdesátých letech

Po smrti Miroslava Tyrše se sokolské hnutí dostává do nové etapy. C. E. Nolte nazývá 

období do poloviny devadesátých let „pokrokovým“. Sokolské hnutí se rozrůstalo 

nevídanou rychlostí, podařilo se uskutečnit ideu propojení všech jednot v České obci 

sokolské, uspořádat dva veleúspěšné slety a vydobýt si jméno a uznání i za hranicemi 

monarchie. Rozvíjela se tělovýchovná publicistika, byly vydávány pamětní listy a 

vychází již první knihy a sborníky věnované sokolskému hnutí. Povzbuzení v činnosti pro 

sokoly znamenaly jak příznivější ekonomické i politické podmínky během konzervativní 

vlády pod taktovkou hraběte Taaffa, tak nepřítomnost významnější konkurence a 

legitimizace jejich programu prostřednictvím jejich mladočeských spojenců.20 

Mladočeská strana stále byla se Sokolem nepřímo spojena prostřednictvím svých členů a 

čelních představitelů, z nichž mnozí byli již  zakládajícími členy Sokola Pražského.

Ve vedení organizace se objevuje nová generace osobností, ovlivňujících činnost 

Sokola až do 20. let 20. století, i když žádná z nich nemohla dosáhnout takové autority a 

vlivu na hnutí, jakými oplýval Tyrš. Pozice náčelníka ztratila svůj ideologický obsah a 

stala se převážně technickou funkcí. Nej významnější funkcí ovlivňující chod hnutí se stal 

starosta České obce sokolské a významného vlivu nabývali též redaktoři časopisu Sokol a 

v devadesátých letech vzdělavatelé. Hlavním redaktorem sokolského časopisu se tři roky 

po Tyršově smrti stal Josef Scheiner, pro kterého tato funkce byla odrazovým můstkem 

kjeho dalšímu působení ve vedení České obce sokolské, jejímž starostou se stal v r.1906.

Česká obec sokolská (ČOS), ustanovená v roce 1889, se stala vrcholným 

orgánem sokolských jednot a žup. Prvním starostou byl Jan Podlipný, jednatelem již 

zmíněný Josef Scheiner a náčelníkem F. Čížek. S moravskou odnoží se organizace spojila 

za sedm let, v r. 1896, a vytvořila tak Svaz českoslovanského Sokolstva.

V osmdesátých letech mělo také dojít ke konání druhého sokolského Sletu, 

který byl v roce 1887 dokonce již  připraven. Ovšem když rakouské úřady zakázaly 

průvod a vítání hostů na nádraží a povolily pouhé veřejné cvičení, bylo vedením Sokola

:() Výraz spojenci užívá v této souvislosti C.E.Nolte, In. The Sokol in the Czech Lands, str. 110
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rozhodnuto o jeho zrušení. Vše si sokolové vynahradili v roce 1891, kdy II. Slet 

manifestoval sebevědomí organizace, která v témž roce zahrnovala 229 jednot s více než 

24 tisíci členy. Opětovný růst členské základny i počtu jednot v průběhu osmdesátých let 

je zachycen i v následující tabulce č .l.

Tabulka č.l: Vývoj Sokola v číslech - počet jednot a členů v letech 1862 -  1912

Počet
jednot

Počet členů

Rok Cechy Morava a 
Slezsko

Celkem v 
Rakousku

Cechy Morava a 
Slezsko

Celkem v 
Rakousku

1862 7 1 8 1 000 - 1 000
1865 16 3 19 1 556 156 1 712
1868 44 5 50 4 714 437 5 201
1871 96 17 114 9 304 1 144 10 516
1875 61 10 72 6 205 898 7 191
1883 85 19 105 9 772 1 314 11 197
1888 142 28 171 17315 2 302 19 817
1897 367 93 466 35 717 7 282 43 870
1902 453 143 605 37 868 10 973 50 238
1905 493 169 671 39 387 11 524 52 169
1910 636 265 916 68 032 24 963 95 077
1912 717 359 1091 83 040 33 742 119 183
Zdroj: Nolte, Blaire, E.: The Sokol in the Czech lands, str. 185

3.3. Konec 19. století. Růst i „očistění“

Devadesátá léta a přelom století znamenaly velké změny v sociálním a v politickém 

prostředí monarchie. Konec 19.století byl obdobím vytváření mnoha nových politických 

stran. Společnost začala být rozdělena nejen národnostně, ale štěpení se projevovalo 

především v sociální rovině a nové strany již vznikaly spíše na zájmovém než na 

národním základě. Jednotící myšlenka sokolského hnutí, národ a vlastenectví, náhle 

začala být nedostatečnou a příliš širokou pro splnění Tyršova vysněného cíle, aby se 

„každý Čech stal Sokolem“.21

Již v 70.letech vznikla v Rakousku první dělnická strana, jejímž programem 

byl internacionalismus a spojení pracujících na základě třídního rozdělení. Její odnož

21 Tyrš, M. Náš úkol, směr a cíl. In: O sokolské idei I., str. 137
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v českých zemích, Českoslovanská strana sociálně demokratická dělnická neboli zkráceně 

sociální demokracie, byla založena v r.1878. Ačkoliv byla krátce nato rozložena, ožila na 

konci devadesátých let a na české politické scéně si postupně vydobyla silnou pozici. 

Vznik křesťansko-sociální strany, působící zejména na Moravě a vedené Janem Šrámkem, 

následoval v r. 1891. Po pádu ministerského předsedy Badeniho22 založili zastánci 

českého nacionalismu mezi českými dělníky novou stranu národně sociální. Pod vedením 

Václava Klofáče, bývalého redaktora Národních listů, se snažili přizpůsobit mezinárodní 

socialismus národním specifikům. Jejich největšími soupeři se stali sociální demokraté, 

kteří se snažili oslovit stejnou skupinu voličů. Cílem České strany lidové, neboli 

Realistické strany, založené skupinou kolem T.G.Masaryka v r. 1900 byla pro změnu 

pokroková národnostní politika bez lpění na romantizujícím historismu a také sociální 

reformy. Agrární strana (1903) se zase snažila vědomě působit zejména na venkovské 

obyvatelstvo.

Největšími protivníky sokolské organizace se staly nové křesťanské strany 

spolu se sociální demokracii. Klerikální strany byly podle sokolů příliš konzervativní a 

nakloněné stávajícímu systému. A ačkoliv Sokol nikdy nebyl pro-katolickou či dokonce 

pro-církevní organizací, naopak sokolové se vždy hrdě hlásili k odkazu Jana Husa, podle 

Tyrše bylo náboženství privátní věcí každého a až do devadesátých let byla tato privátní 

záležitost respektována. V této době se ale náboženské přesvědčení stalo příčinou rozkolů 

a důvodem proč nevstupovat či proč vylučovat ze Sokola. Tento fakt se projevil i na 

negativním postoji Sokolů k  následně vznikajícím klerikálním tělovýchovným jednotám  

Orel.

V přímém rozporu se sokolskými cíly ale byly zejména internacionální 

myšlenky dělnického hnutí. Právě kvůli rivalitě se sociálními demokraty a díky svému 

národně zaměřenému programu začalo být Sokolské hnutí spojováno s Národně Sociální 

stranou a postupně došlo k odchodu mnoha členů, tíhnoucích k sociální demokracií. 

Proklamovaná sokolská apolitičnost je poprvé porušena i v užším ohledu, Sokol se stal 

hnutím spojeným s konkrétní politickou stranou a vymezujícím se vůči jiným.

Badeniho volební reformou, kterou bylo v r. 1897 zavedeno všeobecné hlasovací právo (rovné 
následovalo v roce 1907) získali mladočeši tak silné postavení, že ministerský předseda ve snaze získat je  
pro svou koalici vydal nová jazyková nařízení. Podle nich má být uvnitř úřadů jednáno o každém spise 
v takovém jazyce, v jakém byl podán. To ovšem nesmírně komplikuje a v mnoha případech i znemožňuje 
setrvání mnoha německých úředníků v úřadě. Následná vášnivá kampaň českých Němců proti 
ministerskému předsedovi nalezla oporu i v Německu a znamenala jeho pád. Ten ovšem vyvolal vlnu 
demonstrací na české straně, spojených dokonce i s vytloukáním německých a židovských obchodů.
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Devadesátá léta a přelom století byly dobou, kdy se Sokol potýkal s objevením 

se nových soupeřů, kteří se ovšem překvapivě rekrutovali z řad českého národa. Sokolské 

hnutí v této době muselo hledat nové směřování ve svém vývoji, jelikož stará 

všeobjímající definice jednotného národa bojujícího za jednu věc již nepostačovala 

novým poměrům. Za tímto účelem přijatá Svatováclavská rezoluce z kongresu v r. 1895 

vytyčila nové směřování Sokola ve třech bodech. Prvním bylo rozšíření tělocviku mezi 

širokou veřejností a zbourání bariér bránících jednotlivým skupinám obyvatel účastnit se 

práce v Sokole. Napomoci tomu mělo vytvoření přístupnějších forem cvičení a 

propracované vzdělávání, jehož pomocí měla být veřejnost poučena o prospěšnosti 

tělovýchovy. Druhým bodem koncepce byla větší jednotnost a disciplína sokolské 

organizace. Jednoty měly omezit veřejnou účast na pouze sokolské nebo významné 

národní události, veřejná vystoupení měla být ukázněná, disciplinovaná, s vyloučením žen 

a sokolská zábava spíše zdrženlivější. Třetím bodem bylo sjednotit netělocvičnou práci 

Sokola sjeho tělovýchovným programem. Jednoty byly pověřeny vytvářením knihoven, 

čítáren, organizováním diskusních odpolední a další osvětovou činností. Podle Nolte byly 

první a třetí bod důsledkem vlivu progresivně-reformních snah v hnutí směřujícím k 

„všelidovému tělocviku“,23 zatímco druhý bod poukazuje na úsilí posílit pověst 

organizace jakožto „národní armády“.24 Vzdělávací a osvětová činnost probíhala i formou 

materiální podpory chudším a ne tolik stabilním jednotám české menšiny v převážně 

německém pohraničí. Jednalo se o příspěvky jak finančního, tak materiálního a kulturního 

rázu (nářadí do tělocvičen, knihy a vybavení knihoven). Ovšem i sokolské knihovny, 

přednášky a vůbec celý program vzdělávání musely mít jednotný řád. Pro koordinaci 

vzdělávání tak byla v rámci ČOS v roce 1896 založena Matice Sokolská.

Ve druhé polovině 90. let docházelo v České obci sokolské k tzv. „očistění“. 

Jednalo se o vylučování osob spojených se sociální demokracií nebo katolictvím. Tento 

koncept byl dílem nové generace sokolských vzdělavatelů, z nichž v tomto směru byli 

nejhorlivějšími Václav Kukaň a Karel Vaniček (bratr náčelníka Jindřicha Vanička). 

Ačkoliv ne všichni členové a představitelé Sokola považovali sociální demokraty a 

klerikály za nepřátele a byli ochotni respektovat jejich odlišný individuální názor, vlivem 

horlivě píšících vzdělavatelů typu Kukaně v organizaci převládla nepřátelská atmosféra 

vůči jmenovaným směrům.

23 Užívá výrazu „people's gymnastic“
24.Nolte C.E. The Sokol in the Czech Lands to 1914, str. 131
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Zrcadlově v reakci na soupeření se Sokolem a národními socialisty vznikaly 

již  plně na základě politické orientace nové tělovýchovné organizace. První jednota 

katolického Orla vzniká v r. 1902 v Líšni u Brna. Jelikož na Moravě měla křesťansko- 

sociální strana významně silnější postavení než v Čechách, není překvapením, že ze 205 

jednot Orla v roce 1912 se jich plných 180 nalézalo právě tam.25. První Dělnická 

tělovýchovná jednota byla založena v Praze v r.1897 a o šest let později následovala již 

zastřešující organizace Svaz dělnických tělovýchovných jednot (31 jednot, z toho čtyři ve 

Vídni), která rok před vypuknutím l.sv.války zahrnovala 513 jednot s téměř 17 000 

členy! Jelikož kvůli vzniku dělnických tělovýchovných jednot Sokol opustili nejaktivnější 

zastánci pokrokových a sociálních reforem, sokolský program se na přelomu století 

odklonil od sociálních záležitostí a plně se zaměřil na otázky národa, disciplíny a posílení 

morálky jednotlivce. Sokol vstupoval do nového století konzervativnější, radikálnější 

směrem k individualitám, ale zároveň také usilující o další růst členské základny 

prostřednictvím zpřístupnění tělocviku a snahou o zboření sociálních bariér.

3.4. Přípravy na válku

Nej významnějším jednotící ideou a programem sokolstva v prvním desetiletí 20. století se 

postupně stala idea všeslovanství. Ačkoliv sokolové již od devadesátých let navštěvovali 

gymnastické soutěže v zahraničí (významná je zejména spolupráce s gymnasty a 

emigranty ve Francii, kde se jim  také podařilo vydobýt si velmi dobré jméno) opravdu 

silně se zaměřili na zahraniční spolupráci až předválečném období. Pěstovali kontakty 

s jednotami v ostatních slovanských zemích monarchie, vzájemně se navštěvovali a 

vysílali na pomoc cizím jednotám své cvičitele. Výjimkou nebylo ani Rusko, kde jméno 

Sokol po revoluci 1905 ztratilo revoluční náboj a počet sokolských jednot významně rostl.

V roce 1914 se v Rusku nacházelo dokonce 200 cvičitelů. Sokolské úsilí věnované 

všeslovanské otázce vyvrcholilo vytvořením Svazu slovanského sokolstva (1908). V něm 

byli od počátku organizováni Češi, Slováci, Chorvati a Slovinci, o dva roky později byli 

přijati Bulhaři, Poláci a Srbové a v r. 1912 také Rusové. Tato organizace ovšem neměla 

dlouhého trvání. Vrcholu dosáhla vletech 1910 -  1911, kdy ještě stále bylo možné snít 

sen o projevení slovanské jednoty při setkání více než 120 tisíc členů organizací všech

25 „Budoucnost Orlů“, Tělocvičný Ruch 1912, č. 10, str. 262
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sjednocených slovanských národů. Postupný konec této myšlenky znamenaly vzájemné 

antipatie mezi Rusy a Poláky, Poláky a Rusíny a také počínající krize na Balkáně.

Na domácím poli byly nej podstatnějšími událostmi všesokolské slety let 1901, 1907 a 

1912 a Kongres Svazu Českoslovanského sokolstva v r. 1910. Na něm byly diskutovány 

otázky postoje Sokola k politice, Dělnickým tělovýchovným jednotám, k Orlům, 

k postavení žen v Sokole a k sokolskému tisku. V rezolučním závěru k jednotlivým 

bodům pak bylo stanoveno, že „Sokolstvo odmítniž jakékoliv vměšování politické osobní 

ctižádosti nebo agitačních hesel ať pro jednotlivce, ať pro některou stranu do vnitřního 

ústrojí sokolského nebo do projevů jeho na venek“.26 Dělnické tělovýchovné jednoty byly 

charakterizovány jako videovém rozporu sjednotami sokolskými, což jistě nebylo 

žádným překvapením. Orelské jednoty měly být podle rezolučního závěru zakládány 

proto, „aby zlehčen byl význam a podlamováno působení jednot sokolských “21 , zatímco 

sokolstvo pokládá náboženské přesvědčení za individuální záležitost každého jednotlivce. 

Zároveň bylo vydáno doporučení, aby se členové Sokola chovali vůči „bratrským“ Orlům 

vždy slušně. Tyto závěry vyvolaly reakce jak v samotném hnutí, kde byla vytýkána 

především přílišná blahosklonnost vůči katolickým jednotám, tak v časopisech spojených 

s konkurenčními jednotami. Tělocvičný ruch, orgán DTJ, shrnul sjezd jako „nesený 

v duchu pokrokovějším, kdy okolnosti donutily sokolstvo poněkud určitěji m luvit“, což 

podle Ruchu určitě nebude na škodu. Přesto konstatuje, že určitost a vyhraněnost, kterou
• • 98mají DTJ si bude muset ještě pracně dobývat.

3.5. Role Sokola v I. světové válce

První světová válka zastihla sokoly na regionálním sletu v Brně. Tato událost byla 

provázena velkými nepokoji a pronásledováním ze strany německého obyvatelstva, 

výjimkou nebylo ani napadání a bytí návštěvníků Sletu přímo na ulici a to dokonce 

v přítomnosti přihlížejících policejních složek. Událost už vzhledem k vypuknutí války 

nebyla řešena. Během války bylo sokolské hnutí rozpuštěno, ovšem svou roli sehrávalo 

dál. V domácím odboji byl již od počátku členem tajné organizace Mafie a 

spolupracovníkem Beneše s Masarykem starosta ČOS Scheiner. Ještě před odchodem do

26„Sokolstvo a dělnické jednoty tělocvičné“ Národní archiv, fond ČOS, karton 2.
27 „Sokolstvo a klerikální jednoty tělocvičné“ Tamtéž.
28 „Valný sjezd české obce sokolské“ In. Tělocvičný Ruch, č. 22, roč. 1910
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exilu nabídl Masarykovi finanční podporu z vlastních i sokolských zdrojů.29 Masaryk 

předem projednával se Scheinerem i možnost že při potenciální ruské okupaci by 

sokolové nastoupili jako národní bezpečnostní stráž, podle poměrů a potřeby dokonce 

jako národní vojsko. Cizí nebyla nikomu z nich ani myšlenka využití sokolských sborů 

jako jádra revoluce . Scheiner se měl po vlastní emigraci stát organizátorem vojenských 

záležitostí v Rusku. (Již před válkou, v únoru 1914 jel do Petrohradu předložit ruskému 

ministru zahraničí Sazonovovi návrh spolupráce případě války. Byl tehdy jednoznačně
31odmítnut.) Nakonec pouze opatřil peníze na cestu do Ruska J.Durichovi, ovšem on ani 

Masaryk se této myšlenky nevzdali. Scheiner byl ale nedlouho před jeho již připraveným 

útěkem do Holandska v květnu 1915 zatčen a uvězněn. Dalším významným sokolským 

počinem na domácí půdě byla i spolupráce se spolkem „České srdce“, pořádajícím 

veřejné sbírky a akce na pomoc dětem, ženám a všem postiženým válkou.32

Nejvýznamněji ovšem ovlivnili sokolové vznik Československého státu v 

zahraničí, kde se stali základem Československých legií. První dobrovolnický oddíl, rotu 

Nazdar, vytvořili v r. 1914 ve francouzské armádě členové pařížského Sokola spolu 

s členy dělnického spolku Rovnost. A první cesta E.Beneše v zahraničí v roce 1915 vedla 

právě do posádky v Lyonu, kde se daná rota nacházela. Aktivitu vyvíjel i Sokol 

v Londýně, se kterým byl v kontaktu budoucí prezident Masaryk, další legionářské 

jednotky byly vytvořeny v Kyjevě a v severní Itálii. Sokolský vliv při vytváření legií 

zdůraznil v rozhovoru, tehdy už jako prezident Československé republiky, Edvard Beneš: 

„Sokol a legie -  to se navzájem prolínalo. V podstatě všechny začátky legií současně ve 

Francii, Anglii, v Kyjevě, to se spojovalo s činností Sokola v té či oné míře. Kdo někde 

první začal náborovou akci vojáků, byl zásadně Sokol. 1,33 Ve stejném rozhovoru 

poukazuje jako na typický příklad právě na Itálii, kde napřed vždy vznikla Sokolská 

jednota, například v zajateckém táboře, a následně na jejím základě legie. Sokolové 

utvořili zárodek sboru, ze kterého pak byli vojáci. Podle Beneše se legionáři-sokolové ve 

válce vyznačovali „rychlostí, se kterou se měnili ve vojáky, ...skutečným národním 

uvědoměním, které dávalo sokolství, vynikali tělesnou zdatností“ 34 a také disciplinou.

Když bylo zřejmé, že se válka chýlí ke konci, začalo se ilegálně fungující 

vedení Sokola připravovat na dny převratu. Díky tomu byli sokolové schopni ihned 28.

29Krejčí, A. T.G.Masaryk a Sokol, str. 27
30 Tamtéž, str.21
31 Doubek, V.: Česká politika a Rusko (1848 -  1914), str. 257
2 Národní archív, Fond ČOS, karton 2

Krejčí, A. Edvard Beneš a Sokol, str. 40
34 Tamtéž, str. 42
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října 1918 postavit do služeb nové republiky Národní stráž, která převzala okamžitě 

pořádkovou službu v Praze i dalších městech. Čtyři sokolské jednotky Pluku stráže 

svobody se navíc v r. 1919 se účastnily obrany jižního Slovenska proti vpádu Maďarů. 

Důvěru ve vojenské schopnosti sokolských vůdců dokumentuje fakt, že starosta ČOS dr. 

Scheiner byl po válce pověřen organizací československé branné moci a náčelník Jindřich 

Vaniček byl pověřen vysokou funkcí na Ministerstvu národní obrany, kde se podílel na 

utváření nové československé armády. Po zklidnění situace a stabilizaci nového státního 

systému se ale oba vrátili ke svým funkcím v Sokole a s armádou již dále nebyli spojeni.

3.6. Sokolské hnutí od vzniku Československa po současnost

Po první světové válce se Sokol stal součástí systému, v kontrastu k jeho roli v monarchii 

v určitém směru i jeho opěrným pilířem. V roce 1920 se počet jednot oproti roku 1914 

více než zdvojnásobil, dosáhl počtu 2 630, a počet dospělých členů se dokonce 

zpětinásobil na 557 000. Sokolské hnutí bylo podporováno prezidenty Masarykem i 

Benešem, kteří mu jako jeho členové zachovali svou přízeň do konce života a byli 

pravidelnými účastníky všech sletů. Na jednom z nich, v roce 1926, právě Masaryk 

prohlásil, že „Sokolstvo a jeho idea je  živým vzorem a poučením národu i republice. “35 

Sokolské hnutí se stalo představitelem myšlenky svobody a demokracie nového státu. 

Právě X.všesokolský slet v roce 1938 byl poslední významnou akcí, poukazující na 

vojenskou připravenost a zároveň demokratičnost československého národa. Měl 

zdůraznit „politickou i hospodářskou svobodu československého národa a všech jeho  

příslušníků“36 a demonstrovat jednotu tváří v tvář německému ohrožení. Během 

následující německé okupace bylo vězněno téměř 12 000 členů Sokola, z toho jich 3 300 

zahynulo v koncentračních táborech.37 Po skončení II. světové války zaznamenal Sokol 

výrazný vzestup a během krátké doby dosáhl svého historického vrcholu. Počet jeho členů 

překročil hranici jednoho milionu a jednot bylo přes 3400. I těsně před nastolením 

druhého totalitního systému stačili sokolové v r. 1948 uspořádat Slet, opět do té doby 

rekordně nej mohutnější. Na Strahově vystoupilo přes půl milionu cvičenců a sletový 

průvod se stal největší demonstrací proti nastupujícímu komunistickému režimu. Pochod 

při pohřbu dr. Edvarda Beneše byl již posledním výkřikem právě skomírající demokracie.

°Havlíček, V. Sokolské slety, str.64
’6 Jan B. Uhlíř, Marek Waic. Sokol proti totalitě, str.5
’7 http://mail.sokol-cos.cz/COS/testwww.nsf/pages/sokol-v-dejinach-naroda-F5CO
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V padesátých letech bylo sokolské hnutí spojeno s ostatními sporty do jednotné 

organizace pod Státním výborem pro TVS, spravujícím a sledujícím veškerou 

tělovýchovnou činnost a tím byla na dalších čtyřicet let de facto znovu přerušena jeho 

činnost. Po roce 1990 došlo k  rychlému obnovení činnosti organizace, když na ustavující 

sjezd v lednu 1990 dorazilo téměř 300 lidí. Pod hlavičkou České obce sokolské tak 

v současnosti funguje zhruba 1200 jednot.38

4. VÝZNAM BRANNOSTI V SOKOLSKÉM PROGRAMU

Základním ideovým programem, ze kterého sokolské hnutí vycházelo a vychází dodnes je 

stať Miroslava Tyrše „Náš úkol, směr a cíl“. Dalším významným a často citovaným 

programovým dokumentem je jeho článek „Pokud tělocvik a jednoty tělocvičné 

k brannosti národní přispívají“. Zatímco prvně jmenovaná programová stať je spíše 

definováním sokolské vize, cílů, ke kterým má sokolské hnutí směřovat, a premis, ze 

kterých tyto cíle vycházejí, druhý text, uveřejněný o tři roky později, je  už praktickým 

návodem v konkrétní oblasti brannosti národa. V následujících letech byly Tyršovy 

myšlenky interpretovány i dezinterpretovány množstvím pokračujících sokolských autorit 

a vzdělavatelů, jejichž výklad byl ovlivněn nejen jejich osobním pohledem, ale ve velké 

míře také dobou, ve které k němu docházelo. Vyhranění názorů a množství diskusí nad 

směřováním hnutí přineslo zejména období začátku nového století. Ať ale bylo sokolské 

hnutí nuceno vyrovnat se s mnoha různými představami o jeho ideálním směřování a 

s mnoha různými překážkami kladenými historickou realitou, nejpodstatnějším měřítkem 

pro posuzování jeho úspěšnosti v naplnění cílů se stala I. světová válka. Ze všech výzev, 

kterým Sokol dosud čelil, byla tou nej větší. Krom nečetných hrůz přinesla i možnost 

toužebně očekávaného politického osamostatnění českého národa a současně příležitost 

dokázat sokolům, že prokáží svou odvahu a dokáží „hájit vlast svou až do těch statků a 

hrdel svých“.

Skutečně ale byla pouze válka jedinou možností naplnění sokolského 

programu? Tato možnost se nabízí, neboť Sokol byl již v podstatě od svých počátků 

spojován s vojenskými záměry (např. řeč E.Grégra při prvním sokolském veřejném 

vystoupení). Ale přesto potenciální možností, jak naplnit Tyršovu ideu osvobození národa

8 http://mail.sokol-cos.cz/COS/testwww.nsf/pages/obnova-po-roce-1989-AD30
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mohla být i mravenčí práce na zdokonalení fyzického, duchovního a morálního základu 

národa. Tento cíl se nemusel všem vzdělavatelům a činitelům zdát dostatečně 

významným, už proto jak příliš málo byl revoluční, i když sám tvůrce programu jeho 

význam nepodceňoval. Jaká tedy byla vůdčí idea sokolského hnutí a jak se proměňovala 

v průběhu doby? A dá se považovat sokolská účast v I. světové válce za její naplnění?

4.1. Idea brannosti u Tyrše

Je zajímavé, že pro označení cvičení a činnosti v sokolské organizaci bylo velmi často 

užíváno výrazu „práce v Sokole“. Sokolská tělovýchova neměla mít, jak je obvyklé u 

současného sportu, účinek odpočinkový neboli sportovně-relaxační, ale byla tréninkem 

pro všestranné zdokonalení. Sokolská organizace poskytovala příležitost k práci na 

zocelení jednotlivců, které ve svém souhrnu mělo přinést zocelení národa a jeho růstu jak 

po fyzické, tak morální stránce. Každodenní práce se měla odrazit ve zlepšené brannosti 

všech obyvatel, neboť ti všichni měli být zapojeni do národní činnosti. Snaha sokolů 

nemohla být podle Tyrše dovršena „pokud každý kdo Čech, též Sokolem se nestal“39, což 

se stalo jedním z dílčích cílů hnutí, charakterizovaným jako „Co Čech, to Sokol“. Tyrš 

drobnou vytrvalou činnost stavěl nad pompézní přehlídky a slavnosti, které podle něj ve 

velkém množství sokolské myšlence spíše ubližovaly, neboť odváděly k planému řečnění 

a od opravdu významné práce, a tím i od dosahování skutečných cílů.40 V počátcích 

sokolského hnutí se jeho idea střetávala s představami E. Grégra nebo Thurn-Taxise, kteří 

hlavní smysl Sokola spatřovali právě v pořádání veřejných akcí, slavností a 

v přesvědčivém řečnění. Ty zůstaly významnou součástí života spolků, ale ne jedinou, 

neboť ideovým tvůrcem se stal Tyrš, čímž určil směr, kterým se hnutí v dalších letech 

vydalo.

Podle některých sokolských teoretiků, publikujících ve dvacátých letech 

20.stol a snažících se obnovit ideový základ organizace, směřovala vždy veškerá sokolská 

činnost k její budoucí vojenské realizaci. Ta podle nich byla hlavním cílem fungování 

hnutí. Nejvydávanějším autorem hájícím tento názor byl v nakladatelství ČOS Věnceslav 

Havlíček. Přestože připouští, že Miroslav Tyrš nebyl militaristou, hájí názor, že byl 

vojákem, který připravoval organizaci na možnost revolučního boje, v jehož čele by stály

j9 Tyrš, M. Náš úkol, směr a cíl. In. O sokolské idei 1., str. 130
40 Dopisy Miroslava Tyrše Ctiboru Helceletovi, str. 18
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sokolské jednotky. Doslova tvrdí, že Tyrš „své všeobecné myšlenky o brannosti a válce 

přizpůsoboval českým poměrům a vypracovával tak plán osvobození českého národa 

vlastní moci vojenskou. “4I Oporu pro tato tvrzení nalézá mimo jiné v Našem úkolu,směru 

a cíli.

V této stati Tyrš nepochybně ovlivněn Darwinem vysvětluje základní 

premisy své teorie. „ Veškeré dějiny ja k  tvorstva vůbec, tak lidstva zvláště jsou věčný boj 

„o bytí a t r v á n í v  němž podlehne a vyhyne, co kživotu nadál je  neschopno a celku 

závadno... Tak zní ten zákon povšechný, je jž  věk náš objevil a jasně pojmenoval. “42 Na 

základě tohoto tvrzení odvozuje, že taktéž dějiny národů jsou neustálým bojem, v němž 

zvítězit může pouze ten, kdo se rozvíjí, zlepšuje a nestagnuje. „Ni jeden národ, co jich  na 

světě bylo, četný neb nečetný, nezhynul ve své jarosti a hodnotě, každý sklesl sešlý, 

netečný a povrhlý. “ O něco dříve v textu již  praví: „že každý národ zhynul jen  vlastní 

vinou svojí a taktéž že na bojištích se nerozhoduje osud národův, že je  j iž  rozhodnutý před  

bojem“. Z tohoto pro něj plynou dvě pravdy. Za prvé, že čím početně menší národ je, tím 

větší musí vyvinout činnost a dbát na svůj zdravý vývoj proto, aby mohl zůstat platným 

členem lidstva. Za druhé, že ,¿Žádná moc zevní, žádná síla hmotná a surová o sobě nezničí 

národy “, 43 protože o osudu národů je, jak plyne z první pravdy, rozhodnuto již před 

bojem. Pro zachování národa v plné síle je tak podle Tyrše rozhodující zejména 

„každodenní, ustavičná a přece neukázalá činnost“. Pouze ta je cestou kvytvoření 

fyzicky, morálně i kulturně silného národa, schopného konkurovat ostatním a přetrvat. 

Havlíček se při argumentaci touto statí odvolává na později s oblibou převzaté, ale zřejmě 

dezinterpretované, Tyršovo zvolání: „Zbroj v každé pěsti! Zřízení válečné! Stokrát, 

tisíckrát to budiž řečeno“.44 To je podle něj důkazem toho, že podle Tyrše se národ může 

a dokonce i má prosadit silou. Nepřipouští vysvětlení svého současníka Chalupného, který 

dané zvolání považuje pouze za parafrázi jiného autora a poukazuje na předešlý odstavec, 

ve kterém Tyrš píše antimilitaristicky a tedy předem toto zvolání popírá. Konkrétně se 

jedná o větu: „Tak každým dnem obhajme národ svůj, je jž  by bylo pozdě a marně mečem 

na venek zachraňovat, v tom případě, kdyby uvnitř netečnost a zkáza to pevné, zdatné 

jádro jeho zhlodala. “45

41 Havlíček, V. Tyršovy snahy vojenské, str. 6
42Tyrš, M. Náš úkol, směr a cíl. In. O sokolské idei I., str. 131
43 Tamtéž, str. 132
44 Havlíček, V. Tyršovy snahy vojenské, str. 21
45 Tyrš, M. náš úkol, směr a cíl. In o sokolské idei 1., str. 134
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Ačkoliv to Havlíček nepřipouští a svou argumentaci považuje za 

dostatečnou, nenachází v Tyršově nejznámějším díle dostatečnou oporu pro svá tvrzení. 

Proto se dál odvolává na druhý, tématu brannosti věnovaný článek „Pokud tělocvik a 

jednoty tělocvičné k brannosti národní přispívají“ a na Tyršovu praktickou činnost. Dále 

také na provolání „Slavný výbore“, ve kterém v r.1866 Tyrš za členskou základnu Sokola 

požadoval na vedení vytvoření dobrovolných sokolských vojenských jednotek, určených 

k obraně Prusy ohrožené vlasti. I když tyto jednotky nebyly státní mocí povoleny, Tyrš se 

po skončení války pokusil o zavedení vojenských cvičení do Sokola. A to včetně 

střelby.46 Tyrš spolu se sokolským vedením navíc v tomto období usiloval v souvislosti 

s novým branným zákonem o vytvoření vojenských jednotek, které by byly součástí 

rakouské armády, avšak pod českým velením. Tento záměr se ovšem nezdařil, což mělo 

nepochybně vliv na demotivaci českých občanů ve vztahu ke státní vojenské službě. 

Právě to, že „Tyrš neodložil svůj plán, když skončila válka, naopak, že po válce plán 

branného vystoupení sokolského prohluboval“ je podle Havlíčka důkazem toho, že Tyrš 

„připravoval branné vystoupení českého národa za účelem osvobození“.41 Jeho 

argumentace se ale dostává do rozporu, když o něco dál v textu připouští, že Tyrš byl 

v období, kdy nový cvičební plán vytvářel, absolutně loajální k císaři a ztotožňoval se 

s programem Havlíčka a Palackého, kteří chtěli vybudovat silné svobodné Rakousko se 

slovanskou většinou. Motivace úplným osamostatněním národa či vydobytí jeho práv 

revoluční cestou je tak v tomto období u Tyrše zhola nemožná. Jako pravděpodobnější 

možnost se jeví, že Tyrš chtěl využít vhodného období k zavedení vojenských reformních 

prvků, které by napomohly jím  zdůrazňované trpělivé a vytrvalé práci na zdokonalování 

národa.

Nejsilnějším argumentem Havlíčka podporujícím jeho tezi o revoluční 

činnosti Tyrše je jeho aktivita na podzim 1871 po zmaření fundamentálek, které se měly 

stát základem očekávaného rakousko-českého vyrovnání. V té době podle ústního 

svědectví Renaty Tyršové jednal Tyrš spolu Riegrem a Tilšerem o možnosti, jak „by se 

český národ svou vlastní silou a vůli osamostatnil“48 Věc byla ale samozřejmě tajná a 

nezachovaly se žádné zápisky jako důkazy. Po těchto opět neúspěšných jednáních se Tyrš 

otázce brannosti již  výrazně nevěnoval. Důvodem byla zřejmě změna politických poměrů 

v Cechách i v Evropě, které .již  neposkytovaly příležitosti k velkorysé politice

46 Havlíček, V. Tyršovy snahy vojenské, str.8
47 Tamtéž, str. 9
48 Tamtéž, str. 22
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převratové“49, tedy k praktické činnosti, a co se týče teoretického vymezení, Tyrš již svůj 

návrh dostatečně specifikoval a nebylo zapotřebí se k němu detailně vracet. Ve svých 

řečech se k brannosti vracel především v narážkách nebo při zdůrazňování významu 

sokolského snažení pro její rozvinutí.

Zastáncem opačného názoru na postoj Tyrše k brannosti a vojenství byl 

Eman Chalupný. Ten ve své práci „Tyršův poměr k vojsku a sokolský program“ 

poukazuje právě na rozhodující význam drobné práce a dokonce na to, že válka 

znamenala pro Tyrše J e v  zcela podružného významu“.50 Ze stejné stati „Náš úkol, směr a 

cíl“ vyvozuje zcela odlišné závěry, než Havlíček. „Věc sokolská...znamená prozatím tolik, 

co tělesné a z části i mravní vychování a šlechtění všeho národa česko slovanského, 

odchováváníjeho k síle, statečnosti, ušlechtilosti a brannosti. “51 Na tomto textu dokazuje, 

že brannost znamenala spolu se sílou, statečností a ušlechtilostí pouze jednou z vlastností 

potřebných k darwinovskému boji mezi národy.

Obšírně se zaobírá již  zmiňovaným zvoláním o zbroji a zřízením válečném a 

ohrazuje se proti jeho užívání při vytržení z kontextu. Toto heslo podle něj logicky 

odporuje vyznění stati jako celku a v její původní verzi dokonce chybí. Navíc tato 

poznámka navazuje na odstavec, který vyznívá antimilitaristicky a tudíž podle 

Chalupného nemůže mít opět jiný, než antimilitaristický význam. Vysvětluje její význam 

v textu tím, že se nejedná o myšlenku Tyršovu, nýbrž o myšlenku cizí. Jejím autorem je 

Eduard Ruffer, majitel militantně zaměřeného časopisu Žižka. Tyrš jeho myšlenku přebral 

sice jako významnou, ale proto aby s ní polemizoval a poukázal na fakt, že pro sokolské 

hnutí není zbroj tím nejdůležitějším. Jak podle Chalupného vyznívá z jeho článku „Pokud 

tělocvik a jednoty tělocvičné k brannosti národní přispívají“, díky tělocviku má být 

zlepšována brannost národa, ale rozhodně to není jeho jediným účelem. Je zapotřebí 

rozlišovat mezi činnosti brannou, která se zakládá na přítomnosti válečných prostředků, 

dobře vycvičeném vojsku národa, na tělesných vlastnostech téhož národa a na duševní 

povaze národní a mezi činností sokolskou, při které Tyrš na první místo vždy staví 

vlastnosti tělesné a mravní a teprve za ně zbraně a zřízení válečné. Tyršův článek o 

brannosti je  tedy nesprávně vnímán jako článek o sokolském tělocviku a jeho účelu. Podle 

Chalupného byl Tyršův směr sokolství vnitřní a šel „ke kořenům, z nichž roste osud 

národa“. Pouhé zbrojení propagované Rufferem naopak bylo pouze povrchní a naprosto

49 Havlíček, V. Tyršovy snahy vojenské, str. 23
50 Chalupný, E. Tyršův poměr k sokolstvu a vojenský program, str. 7
51 Tamtéž, str.6
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52  •nedostatečné a pokud jsou pouze v tomto významu chápány Tyršovy sokolské snahy, 

jedná se o omyl.

Chalupný sám přiznává, že tento názor s ním většina teoretiků a sokolských 

vzdělavatelů nesdílí a že proti jeho výkladu se zvedl odpor „ těch, kteří nechtějí nebo 

neumí myslíti“.53 Přesto se zdá, že právě jemu se podařilo nejlépe uchopit Tyršovu ideu 

sokolství i brannosti. Obě tato velká témata jsou spolu spjata, ovšem nesplývají v jedno, 

jak bývalo chápáno většinou sokolských teoretiků (V. Havlíček, J. Kavalír, K. Vaniček). 

Tyršova představa politického a společenského ideálu, tedy vytvoření spojených států 

evropských, kde národy spolu nebudou muset bojovat, ale budou schopny žít v prosperitě 

a míru se s militantním chápáním Sokola vylučuje. Tyrš připouštěl, že i ozbrojený boj je 

v případě přežití národa někdy nutným faktem a jeho roli nelze podceňovat. Zároveň ale 

vždy zdůrazňoval význam neustálé práce, rozvíjející všemi směry vlastnosti národa. 

Vlastnosti fyzické, stejně jako morální, díky nimž se bude národ moci lépe ubránit nejen 

v případě nebezpečí, ale které jsou významnou podmínkou jeho přežití i v době míru. 

Neboť národy nezacházejí tím, že se neumí ubránit v případě války, ale umírají na svou 

sešlost již  dávno předtím, než válečný stav přivodí již v posledním stádiu jejich úplný 

konec.

Evadr Grégr, který na rozdíl od Tyrše považoval již  od počátku sokolskou 

myšlenku za myšlenku budoucích sborů revolučních54, mohl být po letech zklamán. Sokol 

se nikdy nestal revoluční organizací v pravém slova smyslu. Ovšem otázka brannosti 

v něm byla vždy přítomna a díky odlišným výkladům Tyršových děl někdy i 

přeceňována. Politická a sociální realita si postupně vyžádala zaměření Sokola takovým 

směrem, že jeho úloha během I. světové války mohla být do jisté míry naplněním 

Grégrových nadějí.

4.2. Idea brannosti před I. světovou válkou - vznik „sokolského vojska“

Osmdesátá léta devatenáctého století byla pro Sokola obdobím růstu ve všech směrech. 

Dařilo se pokračovat v ideové cestě nastoupené za Tyrše, byla ustanovena Česká obec 

sokolská, dařilo se tělovýchovné literatuře a nebylo zapotřebí významně přepracovávat

52 Chalupný, E. Tyršův poměr k sokolstvu a vojenský program, str. 31
53 Tamtéž, str. 10
54 L. Jandásek, Tyršovo Slovanství, str.48
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vyhovující sokolský program. Devadesátá léta přinesla nové výzvy a nutnost hledání 

nového, přesnějšího vyjádření. Všeobjímající národní idea již nebyla jedinou 

bezkonkurenční ideou a musela čelit vzniku nových směrů, zejména internacionálnímu 

socialistickému hnutí. Sokolové se odmítali vzdát cíle „Co Čech, to Sokol“ a hledali nové 

cesty, jak zaujmout širokou veřejnost. Svatováclavskou deklarací zvolený směr zahrnoval 

větší disciplinovanost a morálku, důraz na osvětovou činnost a snahu nabídnout 

vyhovující možnosti cvičení všem vrstvám obyvatel tak, aby pro vstup do Sokola 

neexistovaly žádné sociální bariéry.

V nové generaci sokolských teoretiků již nezabírali nej významnější místa 

vysokoškolsky vzdělané osobnosti se širokým přehledem, ale spíše „lidoví“, na nižší třídy 

zaměření vzdělavatelé a autoři. Inspirovali se u Tyrše, jehož program se snažili někdy až 

příliš doslovně aplikovat na aktuální podmínky. Důraz na pilnou a důležitou práci začal 

být zaměňován s důrazem na disciplinovanost, morálku a jednotu názorů členů. Objevil se 

koncept „očištění“, které měl za úkol zbavit organizaci jinak (to jest nepřátelsky) 

uvažujících jedinců, kteří mohli zpochybňovat a tím významně narušit její činnost. Sokol 

začal být jeho představiteli chápán a veřejnosti předkládán jako organizace napomáhající 

rozvoji národního hnutí bez ohledu na politickou příslušnost, ale zároveň kritizující své 

konkurenty v politické či tělovýchovné oblasti. Hlavní úsilí organizace se soustředilo na 

ideu všelidové účasti a slogan „Co Čech, to Sokol“ se stal téměř mantrou.53

Jedním z mála, kteří volali po chápání Tyršových idejí a jeho vyjádření o 

Sokolu jako o „národní armádě“ v kontextu jeho doby, byl sokolský teoretik a básník 

Karel Hlaváček. Kritizoval sokolské vzdělavatele za to, že jimi vytvářený Sokol ztrácí 

duši a nadšení a ty jsou nahrazovány prací a poté ještě větším množstvím práce. Velmi 

výstižně postihnul Tyršovu ideu v článku „Sokolstvo jako hnutí sociální“, uveřejněném 

v časopise Sokol v r. 1897: „Jsme národním vojskem, ovšem vojskem, je ž  bojuje jinými 

zbraněmi než malicherovkou.'6 Hlaváčkovo volání po změně pohledu ovšem nalezlo u 

vedení sokolské organizace pouze malou podporu, jelikož to se v době významných 

sociálních a politických změn rozhodlo hledat jistotu v konzervativní sokolské tradici. 

Navíc od osmdesátých let rostl také vliv militantně uvažujících členů Sokola, kteří se 

shromažďovali okolo časopisu Borec. Mezi jeho cíli byl i rozvoj nového cvičebního 

programu zaměřeného na vojenskou činnost, jehož tvůrcem byl náčelník ČOS Jindřich

55 Nolte, C.E. The Sokol in the Czech Lands to 1914, str. 125
~6 Chalupný, E. ke vzniku časopisu Sokol a stati „Náš úkol, směr a cíl“, str. 55

31



Vaniček. Spolu s důrazem na zdokonalení cvičení, disciplínu a růst členské základny se 

tak Sokol pomalu ale jistě stával jakýmsi „českým národním vojskem“.57

V novém století si sokolští představitelé si již  dokázali přiznat, že myšlenka 

zahrnuti všech Čechů do sokolského hnutí je  nesplnitelným snem a nacházeli nový raison 

d'etre organizace v Tyršově ideji brannosti a vojenské připravenosti58. Sokolská 

organizace se zaměřila na rozvíjení všeslovanské spolupráce a na domácí půdě na 

zdokonalování tělocvičného systému. Stále monstróznějšími událostmi se staly slety, 

které byly otvírány mohutnějšími a mohutnějšími průvody uniformovaných členů, 

vystupovalo na nich stále rostoucí množství cvičenců a byly navštěvovány vzrůstajícím 

počtem zahraničních hostí. (Stejně tak Sokolové neváhali vycestovat a podpořit svou 

účastí při cvičení bratrské jednoty v ostatních slovanských zemích.) Právě při sletových 

průvodech a při společných početných cvičeních se Sokol prezentoval jako dobře 

vycvičená armáda. O tom, že to nebyla pouhá náhoda, jasně svědčí jeden z rezolučních 

závěrů přijatých vedením organizace na kongresu v r. 1910. V otázce postoje k ženám 

bylo rozhodnuto nejednat s nimi zcela rovnoprávně a neumožnit jim účastnit se 

rozhodování v organizaci. Důvodem byly obavy představitelů z toho, že ženská 

rovnoprávnost může podkopat pověst Sokola jakožto národní armády. Do té doby 

nejpočetnější sokolské hnutí bylo na válku dobře připraveno.

V ohledu politickém byli sokolové stále spojeni s národními socialisty, 

především prostřednictvím osoby Václav Klofáče, který byl členem delegací cestujících 

do spřátelených zemí a vystupoval na všeslovanských konferencích. Svými kontakty 

v Rusku navíc umožnil starostovi ČOS Scheinerovi schůzku u ruského ministra zahraničí 

ve věci potenciální vojenské spolupráce v případě války.

4.3. Sokolská brannost pokřtěná ohněm

Ačkoliv vojenská schopnost neměla být původně prvotním cílem sokolského snažení, 

postupně se vlivem historických událostí a vývojem společnosti stal právě příprava k 

brannosti hlavním účelem (raison d'etat) jeho existence. Tvůrce sokolského programu 

Tyrš pokládal rozvoj brannosti pouze zajeden z pozitivních cílů tělesné výchovy, význam 

sokolského hnutí spatřoval zejména v celkovém rozvoji národních vlastností. Tělocvik 

měl být nástrojem zdokonalení jednotlivců po všech stránkách. Měl rozvíjet nejen

57 Nolte, C.E. The Sokol in the Czech Lands to 1914, str. 134
58 Tamtéž, str. 159
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fyzickou stránky, ale také posilovat morální vlastnosti jako vytrvalost, odhodlanost, 

odvahu, skromnost apod. Takto zdokonalení jedinci se měli stát základem zdravého a 

prospívajícího národa, který bude schopen odolávat nejrůznějším nástrahám věčného 

darwinovského boje národů, včetně válečného stavu. Pouhá trénovanost a schopnost 

ovládat zbraně ovšem nikdy nemohla nahradit význam pravidelně a pilně prováděných 

všestranných tělesných cvičení.

V době prvních třiceti let Sokola tělovýchovné, národnostní a kulturní akce 

plně postačovaly potřebám veřejnosti i sokolského hnutí. Ovšem od devadesátých let, 

kdy se společnost začala dělit i na základě jiných než národních potřeb, bylo zapotřebí 

vedoucí ideu hnutí buďto zkonkretizovat nebo posílit. Sokolské hnutí se vydalo cestou 

zaměření se zcela na národně-osvobozenecké cíle, kterých mělo být dosaženo pomocí 

růstu členské základny a důrazu na vojenskou stránku cvičení. Z pohledu generace 

ideových tvůrců nastupujících v devadesátých letech tak v I. světové válce sokolové 

splnili účel, za kterým byli založeni. Ochránit vlast i za cenu vlastních životů a dokonce 

mít i reálný vliv (vytvářením legií) na vznik nového, svobodného, národního státu. 

Význam brannosti a vojenské průpravy postupně vzrůstal až do míry, která mohla být 

Tyršovi již  cizí, přesto lze téměř s jistotou říci, že i v případě, kdy by na ni nebyl kladen 

takový důraz by byli sokolové neopomenutelnou silou napomáhající vzniku 

Československého státu. Tyršova představa o všestranném vzdělání, které nejvíc 

napomůže při zachování národa se naplnila.
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5. ZÁVĚR

Význam tělovýchovné organizace Sokol pro český nacionalismus a tím potažmo i pro 

českou politiku se měnil v závislosti na konkrétní politické a sociální situaci. Zpočátku 

byla sokolská činnost soustředěna na cvičení a šíření národních idejí prostřednictvím 

kulturních akcí a veřejných vystoupení. S postupným rozvojem národního hnutí byla ale 

organizace nucena přeformulovávat zásady své činnosti a do jisté míry i přizpůsobovat 

své programové cíle.

Ty byly vymezeny statí „Náš úkol, směr a cíl“, sepsanou ideovým vůdcem 

Sokola Miroslavem Tyršem po osmi letech činnosti organizace. Díky tomu se mohl 

program stát odrazem reálné situace a ne pouhou ideální představou o zamýšleném 

fungování sokolského celku, kterou by nebylo možno následovat. Základním účelem 

Sokola se měla stát vytrvalá práce pro zdravý a prospívající český národ. Prostřednictvím 

tělesné výchovy měly být zušlechťovány fyzické, duševní a morální vlastnosti příslušníků 

českého národa, čímž mělo být zajištěno jeho přežití v dobách míru i v 

časech potenciálního válečného ohrožení. Tělesná výchova tak měla podporovat trpělivost 

a sílu jednotlivců i brannou pohotovost a sílu národa jako celku.

Význam brannosti byl po Tyršově úmrtí na počátku osmdesátých let postupně 

víc a víc zdůrazňován, dokud se na začátku nového století nestala snaha o zdokonalení 

branné činnosti téměř doktrínou. Ale vzhledem k tomu, že se další generace sokolských 

vzdělavatelů inspirovala opět a znovu „nesmrtelným“ Tyršem, nepotlačil důraz na 

vojenskou stránku cvičení zcela další podstatné prvky Tyršova programu. Těmi byly 

zejména důraz na morální stránku člověka a neutuchající drobná práce pro dobro celku.

Vzhledem k diferenciaci politické scény v průběhu devadesátých let 19. století 

se muselo sokolské hnutí vyrovnat s příchodem nových konkurentů, již  ne národních, ale 

zájmových a ideologických. To zapříčinilo odklon od Tyršova ideálu Sokola 

nepolitického, takového, který pracuje pro dobro národního celku, ale nenechá se ovlivnit 

náboženskými ani politickými záměry svých členů či jiných organizací. Sokolstvo se 

vymezilo vůči sociální demokracii a klerikálním stranám a bylo ideologicky i personálně 

propojeno s národními socialisty. Přesto jeho představitelé stále proklamovali (spíše jen 

vysněnou) apolitičnost organizace, a to až do vypuknutí světové války.

V ní se Sokolové stali základem legií, čímž významně přispěli ke vzniku 

samostatného Československého státu. Účastnili se i domácího odboje a po skončení
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války jejich Národní stráže pomohly udržet pořádek v nej těžší době při předávání státní 

moci. První světová válka prokázala nejen vojenskou připravenost sokolů, ale také jejich 

silné morální a charakterové vlastnosti. Jak plyne ze svědectví přímých účastníků, 

sokolové byli vždy mezi prvními, kteří se hlásili do vznikajících legií proto, aby mohli 

bojovat za svůj národ. Tedy, pokud nebyli přímo těmi, kteří je  zakládali. Po padesáti 

letech činnosti sokolského tělovýchovného hnutí sice nedošlo k situaci, kdy se každý 

Čech stal Sokolem, ale množství členů organizace a jejich lidské kvality dokázaly i přesto 

naplnit Tyršův program vytvoření zdravého a silného jádra českého národa a zajistit jeho 

přežití i v dobách nejtěžších.
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