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Úvod 
 

Tělovýchovná organizace Sokol se vyznačuje pozoruhodnou schopností vytvářet v 

rámci české kultury druhé poloviny 19. století vlastní svébytnou subkulturu. Cílem mé 

práce je popsat způsoby utváření této subkultury v prvních dvaceti letech existence Sokola. 

Bude mne zajímat konstrukce sokolství z hlediska vzniku nového vědění, nových znaků a 

vzorů chování. Svůj výklad okrajově zasadím do celokulturních proměn vztahu člověka k 

tělesnosti a v závěru práce i do kontextu dobové religiozity. Dříve než se pustím do 

samotného rozboru, bude třeba důkladně metodologicky prozkoumat jeho teoretické 

předpoklady. Z výše zmíněného vyplývá, že teoretický základ mé práce tvoří sémiotické 

pojetí kultury. Spíše než k často citovanému Cliffordu Geertzovi se však přikláním ke 

konzistentnějšímu pojetí kultury Jurije Lotmana a tartuské školy. Jeho strukturalistickou 

jasnost budou vyvažovat volnější sémiotické přístupy Rolanda Barthese, jak je předvedl ve 

své knize Sade, Fourier, Loyola, dále koncept diskurzivní analýzy Michela Foucaulta z 

Archeologie vědění a teoretické uvažování Jacquesse Derridy. Jurij Lotman s Borisem 

Andrejevičem Uspenským chápou kulturu jako „znakový systém“,1 tedy jako síť významů. 

Vše, co dává historickému aktérovi smysl (má nějaký význam), je součástí kultury. Kultura 

se v jejich uvažování totalizuje. Svět se nedává sám o sobě, ale je přístupný pouze skrze 

lidské interpretace – tedy ve znacích, které jsou vzájemně propojeny a strukturovány. Tento 

„osmyslněný“ svět nazývá Jurij Lotman semiosférou. Konkrétní kulturu (síť znaků) 

můžeme vnímat pouze v diferenci – jeho výseč, uzavřenou oblast „na pozadí nekultury“2 

(nebo jiné kultury). Stejně tak lze strukturovat kulturu dále vnitřně na subkultury.  

Jurij Lotman popisuje kulturu také jako soubor textů (jež opět sestávají ze znaků).3 

Text zde však v tomto významu netvoří síť čistě materiálních vehikul – znak se ne-„kryje 

se slovy“.4 Proto ho není možné pojímat jako omezený v určitém počtu znaků a striktně 

ohraničený (alespoň od sedmdesátých let 20. století), ale jako otevřený intertext 

neomezené semiózy (Derrida). S příliš statickým pojetím textu a tedy i kultury se 

vyrovnával už Jurij Lotman, když kulturu na jiném místě definuje precizněji jako 

                                                 
1 LOTMAN, USPENSKIJ: O sémiotickém mechanizmu kultury. In: Exotika. Výbor z prací Tartuské školy. 

Brno: Host 2003. 
2 LOTMAN, USPENSKIJ: O sémiotickém mechanizmu kultury. In: Exotika. Výbor z prací Tartuské školy. 

Brno: Host 2003, s. 36. 
3 Např. HORSKÝ, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích 

historické vědy. Praha: Argo  2009, s. 36. ,  jehož studie je jinak výborným, přesným a užitečným 
přehledem konceptů kultury. 

4 Např. HORSKÝ, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích 
historické vědy. Praha: Argo  2009, s. 36. 
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„mechanismus“, který vytváří soubor textů.5 Texty jsou v tomto případě  statickou realizací 

kultury. Všechny tyto zmatky vyplývají z nejasného pojetí textu, který osciluje mezi 

tradičním významem jako sítí vehikul a pojetím intertextu jako média schopného stále 

generovat nový smysl. V této práci se budu snažit na místech, kde by mohlo docházet k 

neporozumění, přesněji užívat pojmu sémantické pole. Metafora pole označuje pomyslný 

prostor, v němž probíhá hra diferencí, která konstituuje význam znaku v konkurenci k 

ostatním.6 V mnohem větší míře než u Jurije Lotmana lze pozorovat u Rolanda Barthese 

přesun od dogmatického strukturálního popisu, ve kterém jsou označujícím přiřazovány 

označované v mimojazykové oblasti, k zájmu o samotný proces sémiózy. V něm se u 

Rolanda Barthese již rozpouští  striktní opozice označující – označované v jeho pojetí 

„jazyka“, který se snaží uniknout z uvěznění „ve dvojí klasické struktuře, ve struktuře 

representace a stylu.“7 Zde se potkáváme i s popisem diskurzivních formací Michela 

Foucaulta, který se programově nezajímá o nalézání označovaných – mimodiskurzivních 

obsahů. Proto bude docházet při mém výkladu k fúzím výše popsaných pojmů s pojmy 

Michela Foucaulta (epistémé, diskurz, diskurzivní formace, výpověď).  

Totalizované pojetí kultury jako sítě veškerých významů přisuzovaných historickými 

aktéry světu odpovídá z části Foucaultově epistémé; diskurzivní formace se pak blíží 

„jazyku“, jak jsem si ho vypůjčil od Rolanda Barthese. Dosud nezmíněný důležitý pojem 

„výpověď“ celý přebírám od Michela Foucaulta. Ten zdůrazňuje její singularitu události: 

„[...] necháváme ji objevit se v jejím historickém vpádu; pokoušíme se ukázat onen zářez, 

jejž vytvoří, toto neredukovatelné – a velice často nepatrné – vynoření.“ Pro Michela 

Foucaulta se stává obyčejná promluva výpovědí tehdy, kdy si v konkrétní historické situaci 

nárokuje statut pravdivosti, který je podepřen sociálními praktikami a mechanismy 

ověřování (věda, zákon…).8 A konečně pojem diskurz užívám ve významu soubor 

výpovědí, který může být ohraničen nejčastěji tematicky, tedy pravidelným výskytem 

společných kategorií a figur. Stejně jako výpověď se i diskurz pojí na odpovídající sociální 

praktiky (k tomuto tématu se vrátím o něco níže). Přes obohacení mého výkladu o 

poststrukturalistické koncepty (Derrida, pozdní Barthes, Foucault) zůstává nebezpečí, že 

zvláště jednotný model kultura – subkultura – znak – opozice označované a označující 

                                                 
5 LOTMAN, USPENSKIJ: O sémiotickém mechanizmu kultury. In: Exotika. Výbor z prací Tartuské školy. 

Brno: Host 2003, s. 45. 
6 Největší nevýhodou  přístupu ke kultuře Jurije Lotmana a Borise Andrejeviče Uspenského, stejně jako 

všech modelů kultury jako textu, je stálé nebezpečí statického strukturalismu. Tomu se snaží Jurij Lotman 
čelit kritikou Ferdinanda de Saussura a příklonem k dialogičnosti znaku Michaila Bachtina. LOTMAN, 
Jurij: Text a kultúra. Bratislava: Archa 1994, s. 48-59. 

7 BARTHES, Roland: Sade, Fourier, Loyola. Praha: Dokořán 2005, s. 7-8. 
8 DREYFUSE, RABINOW: Michel Foucault. Praha: Hermann a synové 2002, s. 90 – 97. 
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bude svádět k promítnutí do ontologie zkoumané látky. Je třeba si uvědomovat, že se zde 

jedná o teoretický přínos, apriorní axiom, jenž umožňuje teprve strukturovat moji 

interpretaci.Druhým problémem vyplývajícím ze sémiotického pojetí kultury je otázka, zda 

popisované znaky musí být jako znaky vnímány historickými aktéry. Myslím si, že tomu 

tak být nemusí. Ze studie Jurije Lotmana věnované zkoumání vlastní kultury9 (Kultúra 

jako subjekt a objekt sama pre seba) jasně vyplývá, že významy se nám odhalují jako 

znaky až teprve tehdy, kdy je znak alespoň z části již nefunkční. Výpovědi historických 

aktérů se nám tedy odhalují ve své znakové povaze až při konfrontaci s aktuálním obrazem 

světa. Jakákoli síť znaků se při pohledu „zevnitř“ jeví jako přirozená charakteristika světa. 

Až při pohledu „zvenku“ se může ukázat jako nezávazná hra znaků (Ludwig Wittgenstein). 

Stále však platí, že základem analýzy je výpověď historického aktéra, která však stojí v 

úzké souvislosti se sociální praxí. 

Tímto se nám zde otevírá výše předestřená otázka po vztahu diskurzivní a sociální 

praxe při studiu Sokola. Ačkoli je vhodné řád výpovědí a chování rozlišovat,10 dochází k 

jejich vzájemnému podmiňování. Obraz světa, tak, jak ho vytváří diskurzivní praxe, se 

bezprostřeně projevuje v myslitelných formách chování a následně v sociální praxi. 

Sociální praxe se až skrze diskurz dostává ke své pozitivitě, to znamená, že teprve v 

horizontu určitého diskurzu nabývá sociální praxe své přirozenosti a je bezproblémově 

přijímána. Naopak změna v sociální praxi dosvědčuje často i proměnu diskurzivních 

formací. Avšak nejen to – určitá sociální praxe může „patřičnou“ formu diskurzu 

vyžadovat a takto jej konzervovat. Z tohoto důvodu zde budu sokolské performace, které 

by jinak mohly patřit spíše do řádu sociální praxe, vnímat také jako nositele specifické 

diskurzivní formace a naopak. Můžeme říct, že Barthesův pojem „jazyka“ částečně 

prochází skrze oba tyto řády. Takto jsem se dostal k praktické metodologii svého rozboru. 

Tato práce je omezena nejen časově (na prvních dvacet let existence Sokola do výročního 

celosokolského sletu v roce 1882), kladením svých otázek (sémiotický model), ale i 

zúžením výkladu především na Pražskou jednotu. Předpokládám, že Pražská jednota byla 

vůči jiným menším jednotám alespoň do osmdesátých let paradigmatická, to je že 

vytvářela vzor a kategorie, které mimopražské jednoty s jistým zpožděním přebíraly. 

Omezení mého výkladu by mělo být obhajitelné i vzhledem k vnímání dobových aktérů, 

kteří sami považovali Pražský Sokol, obzvláště Miroslava Tyrše, za přirozený zdroj 

sokolského myšlení a podřizovali se jeho mínění a návrhům. Pro centrální postavení 

Miroslava Tyrše je možné najít i teoretickou oporu u Rolanda Barthese, jenž tzv. 
                                                 
9    LOTMAN, Jurij: Text a kultúra. Bratislava: Archa 1994, s. 48-59. 
10 CHARTIER, Roger: Na okraji útesu. Praha: Marvart 2010. 
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„vynálezce jazyka“ nazývá logothety, tedy těmi, kteří pořádají a vytvářejí svébytný řád 

diskurzu, který přebírají i jiní historičtí aktéři. Z pohledu mého zájmu o sokolský jazyk je, 

jak doufám, zaměření převážně na Pražský Sokol omluvitelné.  Další, tentokrát 

heuristickou limitu mé práce představuje uzavření Národního muzea s oddělením bývalého 

Tyršova muzea od léta minulého roku. Díky neobvyklé péči Sokolů o svoji historii, která je 

vedla v 20. a 30. letech 20. století k vydávání obsáhlých edic pramenů ke svým dějinám, 

bylo možné tento nedostatek překonat. V této době bylo také vydáno téměř kompletní dílo 

Miroslava Tyrše, včetně jeho estetických a časopiseckých prací. Dále jsem při svém 

rozboru vycházel z rozsáhlých fondů Sokola Pražského a České obce sokolské 

nacházejících se v Národním archivu. Moji práci podstatně ulehčila i obsáhlá publikace 

Památník Sokola Pražského, která byla vydána  v roce 1883 a obsahuje kromě jiných 

důležitých dokumentů i kuriózní vzpomínky členů Sokola na prvních dvacet let jeho 

existence. Neocenitelným pramenem se ukázalo být hlavní sokolské periodikum Sokol, 

které vycházelo s krátkými pauzami od roku 1871. Mou pramennou základnu z valné 

většiny tvoří materiály sokolské provenience (snad až na zprávy z Národních listů 

věnovaných Sokolu, které se ale také nedají považovat za nezávislý zdroj). Nevýhodnost 

této jednostrannosti se rozpouští tehdy, když se náš zájem přesune od jednoduchého tázání 

po tom, „jak to tehdy bylo,“ k sémiotickému rozboru výpovědí „jak se co reprezentovalo“. 

V tomto případě je naopak jednotná provenience pramenů přináležejících k jednotnému 

diskurzu výhodou. K dějinám Sokola v druhé polovině 19. století vzniklo již velké 

množství sekundární literatury. V první řadě se jimi zabývali opět sami Sokolové. 

Nejpozději v březnu 1864 byl založen vlastní sokolský archiv,11 v kterém měly být 

deponovány důležité předměty a dokumenty týkající se jeho dějin. Památník Sokola 

Pražského z roku 1883 jako první jednotně periodizoval dosavadní sokolské dějiny. Josef 

Scheiner k nim vydal v roce 1887 samostatnou monografii Dějiny Sokola v prvém jeho 

pětadvacetiletí.12 Nejrozšířenější publikací se pravděpodobně staly dvoudílné Přehledné 

dějiny sokolstva Ladislava Jandáska vydávané od roku 1936. Také v prvním dílu Rádce 

Sokolského z roku 1897 můžeme nalézt pojednání o vývoji Sokola. Sokolové tedy od 

svého počátku aktivně utvářeli své dějiny. Tuto původně sekundární literaturu ve své práci 

použiji jako užitečný primární pramen výpovědí Sokolů o sobě samých.   

Až v padesátých letech dvacátého století v důsledku nemilosti, v níž se organizace 

ocitla před novým režimem, vznikla potřeba rozbourat obraz, který si Sokol o sobě 

vytvořil. Především Jaroslav Marek se zasloužil o kompletní přepsání sokolských dějin do 
                                                 
11 V zápisu ze schůze 26.3. 1864 to navrhuje bratr Weitnwebr. In. NA, f. Sokol Pražský, i.č. 303, k.č. 60.  
12 SCHEINER, Josef: Dějiny Sokolstva v prvém jeho pětadvacetiletí. Praha: Edv. Grégr 1887. 
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marxistického světonázoru. Takto vznikla trhlina v popisu, která z části přetrvává a 

vymezuje jeho limity i dnes. V tradiční sokolské historiografii, která se především omezuje 

na dějiny vedení organizace, pokračuje v současnosti například Marek Waic. Progresivnější 

přístup, obohacený o interpretace mírně ovlivněné novými kulturními dějinami, nabídla 

Claire Elaine Nolte ve své rozsáhlé monografii věnované Sokolu The Sokol in the Czech 

lands to 1914: Training for the nation.13 Paradoxně tato nejvyváženější publikace o Sokolu 

nebyla dosud přeložena do češtiny. Posledním pokusem o netradiční interpretaci Sokola je 

příspěvek Jana Randáka a Denisy Nečasové uveřejněný ve sborníku Tělo a tělesnost v 

české kultuře 19. století (2009), v kterém se věnovali genderové podmíněnosti konstrukce 

sokolského/národního těla.V následujícím výkladu se na základě výše popsaných pramenů 

pokusím pomocí volného přístupu Rolanda Barthese a o něco analytičtější metodou 

Michela Foucaulta zasazených do přehledného rámce Lotmanova modelu kultury popsat 

mechanismy, které vedly ke konstituci sokolství v 60. až 80. letech 19. století.  

                                                 
13  NOLTE, Claire: The Sokol in the Czech lands to 1914: Training for the nation. New York: Palgrave 2002. 
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1. Zlom 
 

Na konci 18. století dochází podle Michela Foucaulta k zásadnímu zlomu dvou 

epistémé. Rozpadá se homogenní řád založený na mathésis representací, kde se mříž 

identit a diferencí konstituovala podle složité nomenklatury povrchové taxonomie. 

Foucault si troufá tuto radikální změnu datovat mezi léta 1775 a 1825. Průběh zlomu 

popisuje ve dvou fázích. V té první se v zásadě způsob bytí nemění. Bohatství člověka, 

přírodní druhy i slova – dobově vnímané positivity –  zůstávají tím, čím byly v klasickém 

věku staré epistémé „rozdvojenými representacemi –representacemi, jejichž úlohou je 

označovat representace, analysovat je, skládat a rozkládat je, aby z nich vznikl spolu se 

systémem jejich identit a diferencí obecný princip řádu.“14 Proměňuje se však a diferencuje 

rozvržení positivit v rámci řádu. V druhé fázi už nabývají slova, třídy a bohatství takový 

způsob bytí, „který už není se způsobem bytí representací kompatibilní.“15  Pro náš výklad 

jsou nejpodstatnějšími důsledky tohoto epistemologického zlomu: „otevření 

transcendentálního pole subjektivity (jež je bezprostřední odpovědí na otázku po tom, co 

umožňuje vztahy mezi representacemi), které nikdy není ve zkušenosti dáno,“16 a objevení 

„života“ této „téměř transcendentálie,“17 která byla odhalena jako nikdy zcela 

nerepresentovatelná representace. Ve staré epistémé „ten, pro nějž representace existuje a 

který se v ní sám representuje, se v ní poznává jako obraz, nebo odraz v zrcadle, ten, kdo 

váže všechny protínající se linie „tabulkové representace“, nikdy není sám přítomen.“18 

Representace člověka sice zaujímala podstatné místo, člověk sám ale nemohl být myšlen. 

Proto říká Michel Foucault trochu provokativně, že „před koncem 18. století „člověk“ 

neexistoval.“19 Dnešní epistémé začíná podle něho tehdy, když „člověk-já“ bylo objeveno 

„uvnitř lebky, ve svých údech a v celém žebroví své fyziologie.“20 Klíčovou se stává 

okolnost, že člověk byl objeven uprostřed svého těla, ne v jednotě s ním. Zatímco se 

předtím člověk-subjekt ztrácel ve tmě nepřítomnosti řádu naší mathésis, a proto 

nereflektovaně splýval s tělem (na rozdíl od duše), nyní na světle našeho logu se tělo již 

nepodílí na vnímání, jež si uzurpuje transcendující subjekt, a „zcizuje se“. Dochází zde ke 

stejnému efektu, jaký Foucault podrobně popisuje na poli jazyka a biologie. 

                                                 
14 FOUCAULT, Michel: Slova a věci. Brno: Computer Press 2007, s. 172.  
15 FOUCAULT, Michel: Slova a věci. Brno: Computer Press 2007, s. 172.  
16 FOUCAULT, Michel: Slova a věci. Brno: Computer Press 2007, s. 172.  
17 FOUCAULT, Michel: Slova a věci. Brno: Computer Press 2007, s. 195. 
18 FOUCAULT, Michel: Slova a věci. Brno: Computer Press 2007, s. 237.  
19 FOUCAULT, Michel: Slova a věci. Brno: Computer Press 2007, s. 237. 
20 FOUCAULT, Michel: Slova a věci. Brno: Computer Press 2007, s. 244. 
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Současně s objevením transcendentálního subjektu a života jako nových positivit je 

odhalena masivní materiálnost jazyka. Řeč oddělená od taxonomického řádu representace 

musela být vysvětlena vlastní dějinností. „Od počátku 19. století se řeč uzavírá v sobě 

samé a nabývá vlastní váhu […], zákony a objektivita náleží pouze jí.“21 Biologie přestává 

pořádat povrchové formy do řádů a obrací se k životním funkcím. Od té doby je klíč k 

třídění v hlubinách organismů. Všude se šíří organičnost – neredukovatelnost v 

representaci, a s tím nabývají positivity své historičnosti.  

Na konci 18. století prošel náš vztah k tělu stejnou revolucí, jakou popisuje Foucault 

na příkladech řeči a biologie. Transcendující „já“ – lidský duch (pozor, ne duše) se stal 

jediným subjektem a na naše tělo dopadl paprsek jeho logu – stalo se jeho objektem. Naše 

„já“ bylo zduchovněno, zatímco se tělo „odcizilo“ a stalo se (sice těžko redukovatelným, 

avšak přesto) objektem rozprostraněným v prostoru – bylo objektivizováno. Nastal 

obrovský průlom logu do oblasti těla – vznikl mohutný diskurz čistě o těle. Předmět mého 

studia, tělovýchovná organizace Sokol, je právě součástí tohoto diskurzu vzniklého na 

konci 18. století.  

Během 20. století se problematikou těla zabývali mezi jinými i dva pro mne 

nejdůležitější teoretikové: Merleau-Ponty a Gebeníčková. Oba pracují s tělesností spíše 

synchronně. Merleau-Ponty se o chronologii ani příliš nepokouší a chronologie 

Grebeníčkové se rozpadá,22 nicméně oba skvělým způsobem popisují dvě základní 

modality vztahu k tělesnosti, které Foucault přiřkl svým epistémám. Merleau-Ponty 

vytvořil v 40. až 60. letech fenomenologickou analýzu vnímání tělesnosti, která se změnila 

stejně jako u Grebeníčkové v kritiku současného směřování k  objektivizace těla. Podle 

Merleau-Pontyho „vidíme svým tělem, ale nevíme o tom, třebaže to zakoušíme.“23 Ve 

skutečnosti se však tělo a duch dokonale prostupují, a nejsou tady polárními protiklady. 

Přesto si nikdo z nás při vnímání neuvědomí za smysly vlastní tělesnost. Ideálem, který 

napravuje naše vnímání, je pro Merleau-Pontyho dílo Paula Cézanna, u něhož nastává tzv. 

„chiasma“ – splynutí a uvědomění si své tělesnosti při recepci vjemů. 

Růžena Grebeníčková ve své knize Tělo a tělesnost v novověku také popisuje tyto 

dvě modality. V antickém Řecku je tělo na výsluní logu – je zduchověno a estetizováno. 

Tento přístup se podle ní několikrát v dějinách vrací, a to především od konce 18. století v 

                                                 
21 FOUCAULT, Michel: Slova a věci. Brno: Computer Press 2007, s. 229. 
22 Podle ní romantismus podporoval jednotu těla a ducha, a tím přispíval k zrušení opozice subjekt-objekt, 

což narušuje nabízející se jednotu Foucaultových epistém. 
23 PETŘÍČEK, Miroslav: Tělo a vidění. In. : PETRASOVÁ, MACHALÍKOVÁ [Ed.]: Tělo a tělesnost v 

české kultuře 19. století. Praha: Academia 2010. 
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medikalizaci a tělovýchovné estetizaci těla.24 Podstatný pro něj je „pohled z venku“, kdy se 

o těle mluví z odstupu, směrem jaksi „od aktéra“. Tělo jako pravý gegen-stand stojí proti 

poznávajícímu subjektu. Druhou modalitou je přístup dominantní v křesťanském 

středověku (který však Grebeníčková nachází i u některých autorů novověku, např. již 

zmíněný Frank Wedekind nebo filosofie dialogu). V tomto druhém případě je východiskem 

pohled „zevnitř“, „z pocitu tělesna neodmyslitelného od mého „já“.25 Zde je tělo nahlíženo 

jako věc „jiného řádu než ryze předmětného“.26    

Všechny tři analýzy Merleau-Pontyho, Grebeníčkové a Foucaulta popisují z různých 

úhlů dvě modality vztahu k tělu, jejichž zlom je možné datovat s Michelem Foucaultem na 

konec 18. století, kdy nebývalý vpád logu do oblasti těla vyvolal vznik moderní biologie, 

medikalizaci společnosti a pro nás nejdůležitější důsledek – vznik diskurzu čistě o lidském 

těle – tělocviku. Tělo nyní již oddělené od transcendentujícího subjektu bylo proniknuto 

světlem racionálního řádu.  

Dnešní populární literatura věnující se dějinám tělesného pohybu vychází z teze, že 

sport je antropologickou konstantou, tedy jakousi naší neměnnou potřebou, kterou je 

možno doložit od starověku přes středověk do naší doby: „Sportovní činnost patřila 

odjakživa do základního rejstříku hodnot lidského života, a to bez ohledu na to, v které 

historické době byla provozována.“27 Tato teze stojí v ostrém rozporu s výše popsanými 

analýzami. Je to příklad nové positivity, která rychle po odeznění staré epistémé „zestárla“ 

a nabyla zdání věčné konstanty. Aby se tato teze udržela, musí anachronicky označovat 

středověké turnaje, cvičení se v zacházení se zbraněmi či Komenského hry za sport a 

tělocvik. Současný tanec má k tělocviku v našem smyslu slova snad blíže než tyto aktivity, 

ve kterých samotné tělo není objektivizováno. Až mohutný vpád logu na konci 18. století 

nám umožnil myslet tělo jako předmět ke cvičení. S tímto zlomem se začíná konstituovat 

tělocvik a sport jako podivuhodná oblast našeho vědění na pomezí medicíny, zábavy a 

umění. Zpředmětnělé tělo se stává substrátem vhodným pro organizování.   

V roce 1774 zakládá Jan Bernard Basedow pod vlivem Rousseaua vychovatelský 

ústav Filantropia, kde je kromě tradiční jízdy na koni a šermu praktikován i tzv. 

„Dessavský pentathlon“: běh, skok, šplh, nošení a balancování. K prvnímu ústavu tohoto 

typu se roku 1784 přidává druhý, založený Gotthilfem Salzmannem v Schnepfenthalu. Zde 

od roku 1785 vyučuje tělocviku Guth Muths. Jeho první dílo Gymnastik für die Jugend 

                                                 
24 Kritiku této objektivizace nachází např. u Franka Wedekinda. 
25 GREBENÍČKOVÁ, Růžena: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha: Prostor 1997, s. 27. 
26 GREBENÍČKOVÁ, Růžena: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha: Prostor 1997, s. 28. 
27 SOMMER, Jiří: Malé dějiny sportu, aneb o sportech našich předků. Olomouc: Fontána 2006, s. 10.  
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(1793) slavilo velký úspěch a zajistilo mu mezinárodní známost, která ještě zesílila po 

vydání druhého spisu Turnbuch für Söhne des Vaterlandes (1818), ve kterém je již znatelné 

nacionální podbarvení, jež se stává typickým doplňkem masových tělocvičných hnutí po 

napoleonských válkách. Je podivuhodná razance, s jakou se dostává tělocvik na konci 18. 

století do veřejného diskurzu. Další „zakladatel“ tělocviku, Ulrich Anton Vieth, přispěl 

k jeho propagaci mnohosvazkovou publikací Versuch einer Enzyklopeadie der 

Lebensübungen (1794 – 1818). Mezi léty 1779 – 1804 vychází pojednání System einer 

vollständigen medizinischen Polizei Petera Franka, ve kterém je tělocvik doporučován už i 

pro výuku do škol. V roce 1800 vzniká v Dánsku první čistě tělocvičný ústav. 

Největší podíl na operacionalizaci lidského pohybu má ale Švýcar Johann Heinrich 

Pestalozi, který ve své publikaci Über die Körperbildung als Einleitung auf den Versuch 

einer Elementargymnastik (1807) položil základy prostných cvičení. „Podává návod, jak 

lze pohyby a postoje a směry v kloubu změniti a nebo je spojiti.“28 Jako první zde vytváří 

složitý systém klasifikací lidského pohybu.  

Tělocvik se tak rozšířil do mnoha center, ale v masové hnutí se proměnil až po 

vystoupení Friedricha Ludwiga Jahna. Tento „otec“ německých „turnerů“ (on sám je 

autorem tohoto slova) začal s dobrovolníky roku 1811 cvičit na Hasenheide při jižním 

okraji Berlína. Jeho cvičenců rychle přibývalo a za půl roku, v zimě 1812, již vznikl z jeho 

žáků spolek Turn-Künstler-Verein. Prostor na Hasenheide byl terénně, ploty a alejemi 

upraven pro cvičence i pro stále stoupající počet diváků. Po vydání hlavního Jahnova díla 

Die deutsche Turnkunst, eine Einleitung zur Einrichtung der Turnplätze v roce 1815 se 

tělocvik podle Jahn-Eiselenovy metody stal skutečně masovým hnutím. Jen mezi léty 1811 

a 1819 vzniklo v samotném Německu 80 tělocvičen. Celé tělocvičné hnutí bylo od začátku 

nábožensky velice vlažné (pokud ne přímo „ateistické“). Pestaloziho ateismus byl prý 

vyhlášený a zhoršoval jeho vztah k mecenášům.29 Jahnova hesla: frisch, fröhlich, frei a 

fromm (svěží, šťastný, volný a zbožný) byly už v roce 1844 změněny na frisch, fröhlich, 

frei a frumb (tzn. immer voraus! – vždy kupředu!). Prudký rozvoj nové lidské zkušenosti – 

tělocviku musel samozřejmě narazit na odpor. V letech 1818 – 1819 se z Vratislavské 

university rozšířil po celém německojazyčném prostoru „spor o prospěšnost tělocviku“. 

Hádky akademiků přerušila až vražda spisovatele Kotzebueho studendem L. Sandem, který 

byl organizován jak v buršenšaftu, tak i u turnerů. Tento incident po intervenci knížete 

Metternicha vyústil v tzv. Turnsperre – zákaz všech turnerských spolků v Prusku a 

                                                 
28   SEVERA, Václav: Dějiny tělocviku. Brno: Ústřední rada Československého Orla 1929, s. 111. 
29     SEVERA, Václav: Dějiny tělocviku. Brno: Ústřední rada Československého Orla 1929, s. 109 – 110. 
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k několikaletému věznění národního hrdiny Jahna. I když oficiální pronásledování turnerů 

v Německu trvalo až do roku 1842 (kdy byl zestárlý Jahn rehabilitován a vyznamenán), 

spolky se dále rozvíjely, tentokrát však spíše jako soukromé aktivity.  

Pruská vláda mezitím vsadila na druhý nejprogresivnější směr tělocviku: švédskou 

Lingovu školu. Ta měla v porovnání s Jahnovým hnutím zdání vědeckého přístupu. Od 

začátku nebývalého rozvoje diskurzu o organisovaném tělesném pohybu byli mezi jeho 

největšími propagátory lékaři. Již roku 1775 vyšel v Anglii spis lékaře Futlera Medicina 

gymnastica, ve kterém jsou dopodrobna rozebírány blahodárné účinky cvičení na lidský 

organismus. Jak jsme si na začátku kapitoly ukázali, spojení medikalizace a objektivizace 

těla jako předmětu ke cvičení má ten samý původ. Per Henrik Ling se po vlastních 

zkušenostech s tělocvikem usadil v Kodani na univerzitě (!), kde rozpracovával přesný a 

ucelený systém čtyř druhů pohybových cvičení, která mají mít čtyři funkce: pedagogickou, 

brannou, estetickou a léčivou. Celý systém podložil exaktním popisem účinků cvičení na 

jednotlivé svaly. Oba dva přístupy, Jahnův a Lingův, spolu soupeřily po celé 19. 

století, což se například odrazilo i v tzv. „sporu o bradla“, který v Německu probíhal na 

začátku 60. let. 

Právě jsem naznačil konkrétní následky epistemologického zlomu a následné 

objektivizace těla ve střední Evropě. Nezmínil jsem se však o samotných Čechách. Tady 

zatím, co se týče těla,  panuje hluboké ticho. Celý tento hřmotný diskurz nesoucí se 

německými zeměmi, Dánskem a Švédskem, právě popsaný průnik logu do dosud neznámé 

oblasti našich zkušeností, nemá v českých zemích do 60. let 19. století obdoby. Zde se toto 

ticho přerušované jen výjimečnými výkřiky začne pozvolna narušovat až na konci 30. let. 

„Od konce 18. století až do roku 1848 není mnoho těch, kteří se myšlenkami, snahami nebo 

pěstěním tělesných cviků zanášeli“.30 V českých vychovatelských ústavech se sice od 18. 

století vyučuje biliard, šerm, střelba, míčové hry v míčovnách, jízda na koních a 

voltižování, avšak nikde není samotné tělo objektem zájmu. Tělo jako předmět k cvičení 

nahlížený subjektem „zvenku“ je zahalen tmou. Ohlasy průlomu za našimi hranicemi jsou 

podivuhodně málo četné. O Palackém se ví, že si půjčoval Salzmannovy spisy o tělocviku. 

Bolzano doporučuje tělocvik při výuce ve svém nevydaném spise Vom besten Staate. U 

Malypetra příležitostně cvičili Čelakovský, Amerling a Purkyně. Havlíček vydal krátký 

článek, ve kterém informuje naši společnost o turnerech a vyzývá naše učitele k 

následování.31 Z článku však vyplývá, že cvičení bylo u nás jinak neznámou aktivitou.   

                                                 
30 SEVERA, Václav: Dějiny tělocviku. Brno: Ústřední rada Československého Orla 1929, s. 161. 
31 SEVERA, Václav: Dějiny tělocviku. Brno: Ústřední rada Československého Orla 1929, s. 161 – 162. 
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Tuto nepřítomnost diskurzu prolamuje až německý lékař MUDr. Hirsch (příznivec 

Lingovy metody), který v roce 1839 v Praze ve Spálené ulici zakládá ortopedický ústav. 

Brzy však ústav předává dalšímu přistěhovalému Němci, Rudolfu Stephanymu, který roku 

1842 vede cvičení i v Ledeburském paláci. Z jeho 207 cvičenců je však drtivá většina stále 

šlechtického původu a pouze 10 vybraných stipendistů zde může cvičit bez vysokých 

poplatků. Od roku 1844 je mezi nimi i Miroslav Tyrš. Ve Stephanyho tělocvičném ústavu 

zase cvičili Palacký a Josef Wenzig. I zde se však pěstuje hlavně jízda na koních a šerm, 

vedle nich se ale po vzoru Jahn-Eiselenových publikací pokouší cvičit turnerským 

způsobem.  

Ve 40. letech se začíná situace diferencovat a tělocvik se začíná pomalu dostávat do 

veřejného diskurzu. Na Václavském náměstí „U Došků“ je založen Seegeho ortopedický 

ústav, který od roku 1848 přechází na Ferdinanda Šmída. Ten stejně jako všichni ostatní 

cvičitelé přišel se sportem do styku v Německu. V tom samém roce se vrací ze studia 

tělocviku ve Vídni Jan Malypetr, který se tak stává prvním „nacionálně českým“ 

cvičitelem v Praze. Od roku 1849 pod tlakem vyučuje tělocvik na 1. reálce v Praze a též na 

učitelském ústavu Budeč, jehož ředitel Amerling patřil k vzácným podporovatelům 

tělocviku. Během 50. let se pokusy provádět cvičení těla objevují i v některých jiných 

městech, častěji se tak děje mezi německým obyvatelstvem: v Jindřichově Hradci, v 

Táboře či Hradci Králové. Celkem se ale dá říct, že sport a tělocvik jsou v českých zemích 

do 60. let raritou, jakousi podezřelou a nepatřičnou exotikou ve stínu tradičního šermu a 

voltižování, které se věnuje jen několik jedinců. Je potřeba cizincem zřízeného ústavu a 

zvláštní sekundární motivace (např. přísně lékařské – ortopedický ústav), aby byla překryta 

tato podezřelost a nepatřičnost tělesného pohybu pro něj samý. Tělo v českých zemích 

stále ještě neproniklo světlo racionálního řádu, který z něj učiní „předmět mezi jinými“ 

nahlížený transcendentálním subjektem „zvenku“. 
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2. Hluk 
 

Když se na podzim roku 1861 vrací Miroslav Tyrš ze svého pobytu v Novém 

Jáchymově do Prahy, zjišťuje, že zde již od července vzniká nový německo-český 

tělocvičný spolek. Do příprav se zapojuje vypracováním spolkového řádu, ale už během 

podzimu dochází k osamostatnění německých cvičenců32 a  k založení jejich vlastního 

spolku Prager männer Turnverein. Tyrš na to reaguje nápadem založit čistě český spolek, 

se kterým seznámil svého známého a podporovatele Jindřicha Fügnera a svého přítele z 

doby studia Eduarda Gégra. Grégr tento nápad představil v redakci Národních listů, které 

vedl jeho bratr Julius, a zajistil tak zamýšlenému spolku podporu etablované skupiny 

politiků a aktivistů, kteří se později seskupili v Mladočeské straně. Toto spojení s redakcí 

Národních listů a německojazyčnou hospodářskou elitou (Fügner) zajistilo podniku 

nebývalou pozornost veřejnosti a ulehčilo Tyršovi organizační práce při podávání žádosti o 

ustanovení nového spolku. 27. ledna jsou stanovy spolku po mírných úpravách schváleny. 

2. února se v budově české reálky v Panské ulici konala ustavující schůze Pražské 

tělocvičné jednoty.33 Starostou spolku byl zvolen Jindřich Fügner.34 Do přípravného 

výboru se dostali kromě Miroslava Tyrše a několika bývalých cvičitelů z Malypetrova a 

zaniklého Schmidtova úsavu i političtí aktivisté spojení s Národními listy: Eduard a Julius 

Grégrovi, Josef Barák, hrabě Thurn-Taxis... Miroslav Tyrš je později jako nejvýznamnější 

organizátor a cvičitel zvolen do nově vytvořené funkce náčelníka (hlavy cvičitelského 

sboru). Tato volba pouze formálně potvrdila Tyršův bezprostřední vliv na cvičitele, 

cvičence a na celý praktický chod jednoty. Fügner má reprezentativní a ekonomickou 

funkci ve správě spolku.  

Organizace se od začátku nazývá „jednotou“ a její členové „údy“. Podstatným rysem 

provázejícím veškeré dění v jednotě je pocit novosti a jedinečnosti. „Je to pokus v tom 

směru první, jsme bez předchůdců u nás i jinde na tomto poli.“35 Doboví aktéři cítí 

nepřeklenutelný zlom mezi spolky vzniklými před Sokolem, mezi všemi cizími spolky a 

mezi sebou samými. Považují se za organizaci úplně jiného řádu než předešlé spolky. Měli 

                                                 
32 Rozluka byla údajně motivovaná darem 900 zlatých, které spolku přislíbil baron Seutter von Lötzen, 

pokud zůstane jazykově výhradně německý. Tento příběh tvoří zakládající mytologii Sokola, která staví 
konkurenční Prager männer Turnverein do pozice jidáše, jenž zradil své české kolegy, lze najít v několika 
pojednáních o Sokolských dějinách. JANDASEK: Přehledné dějiny Sokola. Praha: Grégr a syn, 1937. ; 
DOLANSKÝ, Julius a kol.: Sto deset let Sokola. Praha: Olympia 1973. 

33 Název „Sokol“, navržený Em. Tonnerem, přibude do oficiálního názvu až v nových stanovách z roku 
1864. 

34 Poté, co hrabě Thurn-Taxis, v té době jeden z nejoblíbenějších politiků, rezignoval na svoji kandidaturu. 
35 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s.193. 
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být první řádně organizovanou tělocvičnou organizací v Čechách, která se navíc radikálně 

rozešla s „cizí“ Jahn-Eiselenovskou soustavou tělocviku a která svůj základ vybudovala 

nově na „vědeckých“ základech.36 

Již 5. března se v prostorách Malypetrova ústavu (sídlícího v Budči) odbývalo první 

cvičení. Cvičit má každý dvakrát týdně po jedné hodině. Později se cvičí i třikrát do týdne. 

Hodiny jsou striktně rozděleny do čtvrthodinek věnovaných vždy jedné činnosti. Ačkoli se 

k prvnímu cvičení dostavilo jen šedesát cvičenců – „údů“, Sokol je mimořádně přítomný 

ve veřejném diskurzu (především díky podpoře Národních listů).  

Rychle vznikají nové symboly a rituály. Některé jsou nově objeveny, jiné jsou přejaty 

z tradice starších spolků, ale třeba i z církevní tradice. Na ustanovující schůzi je například 

odhlasováno jako spolkové heslo Tyršem navržené „Tužme se!“. O něco později je 

sestaven zvláštní, velice pestrý sokolský kroj, který je v dalších letech několikrát 

pozměněn. Tím nejjednodušším rituálem je nově přijatý pozdrav „Nazdar“. Na konci 

března uspořádal Fügner na Střeleckém ostrově velkou slavnost pro cvičitele, na kterou se 

dostavil v provokativní Garibaldiho červené košili, pro kterou si nechal poslat do Itálie. 

Navrhl zde zavedení tykání v celém spolku a rozdával červené odznáčky s kovovými „S“. 

Rozšířila se zpráva, že sokolské „S“ je šifrou, která neoznačuje pouze Sokola, ale i řadu 

revolučních hesel svornost – síla – svoboda – sláva.37 Kolem samotného cvičení těla rychle 

vzniká hustá síť nových významů.   

Popularita Sokola strmě stoupá po celé jaro. Na konci dubna se někteří údové 

neorganizovaně účastní výletu na Říp a 11. května podnikají již vysoce organizovaný a 

pečlivě připravený pochod na Závist, při kterém jsou vítáni slavobránami a střelbou z 

hmoždířů. Při každé zastávce je předvedeno krátké cvičení a proneseno několik projevů 

(řeční především Tyrš, protože Fügner má velké problémy s českou výslovností). Události 

hektického jara jsou korunovány první připravenou veřejnou slavností s cvičením – 

svěcením nového praporu. Tato událost měla  „pseudosakrální“ formu spojenou s mnoha 

ritualizovanými úkony, které teprve v očích účastníků zakládaly skutečnou existenci 

jednoty.  

Spolku roste tak rychle základna, že se už v létě po svatojánských slavostech musí 

stěhovat do větších prostor bývalé tančírny U Apolla. Je sestaven i vlastní dechový orchestr 

Sokolské jednoty, který se v listopadu 1862 rozrostl na komorní symfonický orchestr. Ten 

musel být ale pro nedostatek financí v březnu rozpuštěn. Jenom do konce roku 1862 se 

                                                 
36 MILLER, Josef: O cvičební soustavě sokolské. In. : Památník Sokola Pražského. Praha: Sokol Pražský 

1883, s. 154. 
37 DOLANSKÝ, Julius a kol.: Sto deset let Sokola. Praha: Olympia 1973, s.12. 
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konají výlety ještě do Krče, na Křivoklát, s vlastní sokolskou hudbou na Štenberk, na 

Žebrák (zvlášť vypraveným vlakem), s kapelou na Okoř, do Prokopského údolí a také je 

vyslána deputace na Havlíčkovské slavnosti do Borové. Při zastávkách během výletů se 

provádí improvizované cvičení. Tímto způsobem se seznamují s tělocvikem široké vrstvy i 

mimo Prahu. Tělocvik díky svému zařazení do širokého proudu vlastenecké kultury 

vrcholné fáze C „obrození“38  a spojení s etablovanými politiky kolem Národních listů 

pomalu ztrácí nálepku podivínství a nepatřičnosti. V důsledku toho a též jako výsledek 

propagačních výletů vznikají ve středních Čechách další jednoty (Kolín, Karlín, Jičín, 

Příbram, Jaroměř ... ).   

V květnu roku 1863 se však celá Pražská jednota musí vystěhovat z budovy U Apolla 

a až do září přebývá ve stísněných prostorách Konviktu v Bartolomějské ulici. V krizové 

situaci zakoupil Fügner  rozsáhlý pozemek na Újezdě a nechal zde v krátkém čase postavit 

novou tělocvičnu, v níž se začalo cvičit už od začátku prosince. S touto novou budovou 

získala jednota nečekané možnosti rozvoje. „Fügnerův čin“ se stal pro Sokoly symbolem 

oběti (Fügner na celé stavbě podstatně prodělal). Jeho smrt v roce 1865 byla často dávána 

do přímé souvislosti s touto obětí.39 Teto příběh se zařazuje do jakési mytologie40 

opřádající původ jednoty a Fügner se jím staví po bok druhého „otce“ Sokola, Miroslava 

Tyrše. Tyrš s Fügnerem tak tvoří jedno symbolické centrum, v němž spolu splývají. Pokud 

se sokolský historiograf zmíní o jejich dílčí neshodě, následuje vždy líčení jejich 

naprostého usmíření.41 Ztělesněním tohoto jednotného symbolického centra je impozantní 

Fügnerův-Tyršův obelisk nad jejich společným hrobem na Olšanských hřbitovech. 

Brzy vzniká velká potřeba nových vyškolených cvičitelů. Od roku 1863 jsou pro 

zvlášť nadané cvičence pořádány cvičitelské kurzy. Tyto kurzy mají stále větší a větší 

význam, podmíněný stále se zvětšujícím obsahem „vědění o cvičení těla“. Nyní již nestačí 

být obratným a výkonným cvičencem, ale je nutné znát „theorii“: názvosloví, soustavu a 

metodiku. Tělocvik se stává oblastí myšlení.  

Počet členů Sokola prudce stoupá od jeho vzniku (na konci roku 1862 to bylo už 

zhruba 1000 údů) až do roku 1871 (10 516 údů), kdy došlo v důsledku celkového 

ochabnutí veřejného dění  po odchodu českých politiků z Vídeňského parlamentu a v 

                                                 
38 Myšleno 3. , „masová“ fáze národního obrození podle typologie Miroslava Hrocha. Viz: Hroch, Miroslav: 

Národní evropská hnutí v 19. století. Praha, Svoboda 1986, s. 63 – 67. 
39 Např. záznamy ke vzpomínkovým akcím In. : NA Praha, f. Česká obec sokolská, i.č. 272, k. č. 59.  
40 Ve smyslu Mytologií Rolanda Barthese: Původní příběh je nově užit jako označující a nabíjen dalšími 

významy. BARTHES, Roland: Mytologie. Praha: Dokořán 2004. 
41 Npř. JANDÁSEK, Ladislav : Přehledné dějiny Sokola. Praha: Grégr a syn, 1937. 
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důsledku následující ekonomické krize poprvé k poklesu.42 Tato krize byla vyrovnána až 

na konci 70. let, kdy započal dlouhodobý rozvoj Sokola, nepřerušený až do první světové 

války. Podobný vývoj kopíruje i počet jednot. Do konce roku 1862 vzniklo pod vlivem 

Pražské jednoty v Čechách dalších šest organizací a jedna na Moravě.43 Před krizí v 

polovině sedmdesátých let jich bylo již na celém území Rakouska 114 (nepočítám tedy 

zahraniční jednoty v USA, Polsku... ). V sedmdesátých letech se mnoho těchto jednot 

přeměnilo na hasičské dobrovolné sbory. Počet organizací z roku 1871 byl dohnán až v 

polovině 80. let. 

Na počátku sedmdesátých let odjíždí Tyrš kvůli svým opakovaným psychickým 

potížím na radu lékaře z Čech. Nějakou dobu pobývá ve Švýcarsku. Po návratu v roce 

1870 následuje jeho nejplodnější publikační období. Začíná vydávat časopis Sokol, který 

se stává ústředním a jediným společným článkem všech jednot (opakované pokusy o 

sjednocení správy jsou místodržitelským úřadem ze strachu před možným vlivem 

jednotného Sokola až do roku 1886 odmítány). Časopis Sokol dokáže masově 

zprostředkovávat Tyršovo teoretické myšlení o pohybu těla i do vzdálených jednot, což 

umožňovalo udržovat jednotné smýšlení členstva Sokolu o tělocviku a jednotě. Zde 

vychází v prvním čísle i Tyršova nejznámější stať, která je Sokoly přezdívaná „sokolské 

evangelium“,44  Náš úkol, směr a cíl.45 Tyrš v ní shrnul své názory na roli Sokola ve 

společnosti a prostřednictvím dlouhé řady jejích vydání ovlivnil generace Sokolů až do 

roku 1948.  

Pro Tyrše nejsou jednota, národ a lidstvo pouhým souborem jedinců. Jsou to 

kvalitativně svébytné entity. Tyrš se stal navíc pod vlivem svého studia  Schopenhauerovy 

filozofie, buddhismu a Darwinovy teorie přírodního výběru46 zastáncem společenského 

darwinismu.47 Veškeré dění ve společnosti se podle něj děje „bojem o bytí“ na více 

                                                 
42 NOLTE, Claire: The Sokol in the Czech lands to 1914: Training for the nation. New York: Palgrave 2002, 

s. 185. 
43  Brno tvořilo v té době samostatné centrum, kam se idea turnerského spolku dostala nezávisle na 

pražském Sokolu zhruba v tu samou dobu. Brněnský spolek se ale brzy zařadil do sokolské hierarchie. 
44  Úvod pořadatelstva. In.: Základové tělocviku. Praha: Grégr a syn 1926. 
45  Byla původně zamýšlena jako přednáška pro valnou hromadu Pražské jednoty. Není jisté, jestli byla 

skutečně přednesena. Po krátké době ji ale Tyrš přepracoval a použil jako úvodní článek v Sokolu.  
46 Nejpodrobněji popisuje Tyršův raný intelektuální vývoj Renata Tyršová ve svých pamětech: Miroslav 

Tyrš. Osobnost a dílo. Praha: Grégr a syn 1932. 
47  Tyrš zde v původní verzi rukopisu otevřeně jmenoval svoji inspiraci Charlese Darwina, s nímž byl 

seznámen už před svým pobytem v Novém Jáchymově od Purkyňova asistenta Julia Sachse. Náš úkol, 
směr a cíl obsahuje celé pasáže, které by bylo možno považovat za manifest sociálního darvinismu: 
„Veškeré dějiny jak tvorstva vůbec, tak lidstva zvláště jsou věčný boj „o bytí a trvání“, v němž podlehne a 
vyhyne, co k životu nadál je neschopno a celku závadno, zachovávajíc toliko stopu svou, co zkamenělina 
ve vrstvách skal aneb též v písmenech knih, jež dějepisem slove. Tak zní ten zákon povšechný, jejž věk náš 
objevil a jasně pojmenoval , a který čím dál tím zřetelněji se všeobecně platným býti ukázal; zákon 
neuprosný, jak každý jiný. Jenž v přírodě a, co totéž je, v dějinách vládne; zákon, jenž ani modlitbami, ani 
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úrovních: na úrovni jedince, jednoty, národa a lidstva. Tento model je pro něj výchozím 

stavem, který není úplně dokonalý. Reálný stav neodpovídá dostatečně Tyršově představě 

o národu. Ten má být pohlcen pravým společenstvím vlastenců – Sokolskou jednotou: 

„Řečeno jednou, že naše snaha po rozvoji za dovršenou se pokládati nemůže, pokud každý 

kdo Čech, též Sokolem se nestal.“48 Jednota a národ tedy v Tyršově uvažování splývají a 

vůči jednotlivci, stejně jako vůči celému lidstvu, vystupují jako jedna věc. Kopíruje se tak 

křesťanské pojetí role církve jako zástupce lidstva před Bohem. Tak jako raná církev 

zastupuje před nadřízenou instancí celé lidstvo, tak i jednota má zastupovat před celým 

lidstvem český národ. A stejně jako raná církev dojde jednota svého naplnění, až 

„shromáždí pod svojí korouhví celý národ“. Pro tento boj o život („napínání sil“, 

„permanentní závod s nedokonalostí“... ) je nutná „stálá bdělost“, někdy též Tyršem 

popisovaná jako „věčný ruch“:  „Kdo v dobách války ubránit hodlá národ svůj, ten po čas 

míru již proti vší vloudivé zkáze životní musí na stráži stát, ten mečem plamenným úpíry a 

netopýry na každém poli drť a rozprašuj. Budiž to řídící hvězdou i našeho konání, naše 

náboženství a svrchované zasvěcení všeho života.“49 Synekdocha těla se opakuje na všech 

úrovních organizace. Zdravé tělo cvičence je mikrokosmem analogickým k zdravému 

národnímu tělu. Jednotlivé tělo se pak stává „údem“ národního těla – jednoty.   

Tyrš produkuje v sedmdesátých letech obrovské množství další teoretické literatury 

věnované tělocviku. Ukazuje jeho původ v kultuře antického Řecka ve spisu Hod 

olympický, analyzuje tělocvik po stránce estetické (Tělocvik po stránce estetické), píše 

propagační spisy (Uvítání v kruh sokolský) a vyjadřuje se i k čistě organizačním otázkám 

řízení jednoty. Především ale zakládá jakousi  teoretickou vědu čistě o cvičení lidského těla 

                                                                                                                                                    
slovy sebeklamnými ba ani pouhým právem zděděným zažehnat nelze. Jemu podlehli drobní, jak mohutní 
tvorové dřevní, ze živoucí přírody teď vymřelí, nenašedše ve světě znenáhla změněném dalších podmínek 
trvání svého; jemu podlehli společnosti nejmocnější a národové druhdy nejslavnější, neb také člověk je  
jenom částí přírody povšechné- jemu podlehli, jakmile sestárli ve světě stále novém, jakmile vysíleni 
nekráčeli dál, a octnuli se takto v odporu s duchem věčného ruchu a pokroku a tím na mnoze i s duchem 
doby nové, jež mezi tím nad lidstvem byla vzešla, jemu podlehli, jakmile na konec všeobecná zkáza 
nitřního života nutně se k tomu přidružila.“ 

48 TYRŠ, Miroslav: Náš úkol, směr a cíl. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s.130. Tento důležitý 
motiv se v Tyršových spisech opakuje velice často, ať již ve zmíněné stati Náš úkol směr a cíl či v 
Úvahách a řečech sokolských III, s. 132. : „Nemožno a netřeba, aby byl každý členem spolku pěveckého, 
průmyslného neb vědeckého; věc Sokolská však, jak ke všem stavům a vrstvám se obrací, znamená 
prozatím tolik, co tělesné a z části i mravní vychování a šlechtění všeho národa českoslovanského, 
odchování jeho k  síle, statečnosti, ušlechtilosti a brannosti zvýšené, a musí tudiž hledět, aby koncem 
veškerý lid octnul se v okruhu jejím.“ (Náš úkol, směr a cíl, str. 130) A konečně třetí citát, který ještě lépe 
ukazuje, jaký význam pro národ má mít podle Tyrše jednota: „Dodáváme, že dobře víme, kterak 
nacházeti se na dráze, není totéž, co býti u cíle a to tím méně, čím vzdálenější cíl, čím více a šťastnějších 
závodníků již dávno před námi za ním se vydat mohlo. Než, co nás při tom sílit a neustále dále pudit musí, 
jestliť myšlenka ta, že nikoli jen o sobě a pro sebe zápol ten podnikáme, nýbrž že celému národu našemu 
podstoupiti jest závod podobný a že na výsledku jeho závisí prospívání, zdar, ano i veškerá budoucnost 
naše.“ ( TYRŠ, Miroslav: Náš úkol, směr a cíl. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 131) 

49 TYRŠ, Miroslav: Náš úkol, směr a cíl. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 134. 
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(Základové tělocviku), v níž na něj později naváží další sokolští teoretici: Domorázek, 

Pechlát atd. Jako hlavní redaktor časopisu Sokol tvoří sám většinu jeho článků, ale jen 

některé podepisuje.50   

Vznikem symbolů, rituálů a velkého množství teoretické literatury je běžné cvičení 

těla nabíjeno nečekanými významy. Samotný pohyb se opřádá těžko přehlednou sítí 

symbolů. I činnost Sokola se rozšiřuje do netělocvičných oblastí. Už od poloviny 60. let 

jsou zakládány knihovny (s tělocvičnou literaturou), pořádají se každoročně šibřinky, 

pochodňové průvody Prahou i jiné slavnosti. Přesto ale stále zůstává suveréně hlavním 

zájmem jednoty cvičení: „Předmětem činnosti naší je tělo lidské“ prohlašuje programově 

Tyrš.51 Silný národ by měl být jakýmsi automatickým důsledkem velké a zdravé jednoty. 

Síla těl jednoty se má stát silou celého národa.  

V roce 1876 se Tyršův psychický stav opět zhoršil. Přerušil tedy až do roku 1881 

vydávání časopisu a odjel na cestu do Itálie. V té době kulminovala krize v Sokolu. Po 

svém návratu započal s obnovováním stavu jednot. Za bod obratu bývá považován jeho 

projev na Olomouckém sletu v roce 1879, kde vedl dlouhou řeč právě na téma krize 

sokolstva.52 Hned počátkem osmdesátých let pak byl znovu obnoven prudký růst členstva. 

Rozvoj jednot byl od roku 1881 nově motivován přípravou na velké veřejné cvičení 

naplánované na příští rok u příležitosti výročí dvaceti let Sokola. Drobné jednoty, které v 

druhé polovině sedmdesátých let splynuly s hasičskými jedotami, opět přecházejí k ryze 

tělocvičnému zaměření.53 Rychle roste počet nově postavených sokoloven.54 Spolková 

činnost se rozšiřuje o nové knihovny s převážně tělocvičnou literaturou a jsou pořádány 

akademie, na nichž se předvádějí vedle cvičení i oživlé obrazy. Velké veřejné cvičení 

uskutečněné 17. – 19. června 1882 na Střeleckém ostrově bylo později dodatečně označeno 

za první Všesokolský slet. Tento bod je sokolskými historiografy často pojímán jako konec 

první fáze budování masové základny Sokola.55  

Cvičení těla je nyní již pro většinu obyvatelstva samozřejmou součástí veřejného 

života, která bezprostředně nepotřebuje zvláštní motivaci. Tělo je opředeno hustou sítí 

významů. Hlučný diskurz čistě o těle jako o předmětu ke cvičení se stává běžnou součástí 

                                                 
50 PELIKÁN, Jan: Tyršovy práce v časopise Sokol. Praha: Grégr a syn 1920, s. 10 – 11. 
51 TYRŠ, Miroslav: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 193. Tento názor, že tělocvik je na prvním 

místě zájmu Sokola a až na druhém je netělocvičná vlastenecká činnost (o celkovém zasazení Sokola do 
proudu obrozenecké kultury není pochyb), převládl po vytlačení strany Thurn-Taxise a bratrů Grégrů z 
vedení spolku. Tímto tématem se budu zabývat v kapitole Ticho. 

52 DOLANSKÝ, Julius a kol.: Sto deset let Sokola. Praha: Olympia 1973, s. 30. 
53 DOLANSKÝ, Julius a kol.: Sto deset let Sokola. Praha: Olympia 1973, s. 30. 
54 ZYKA, Jaroslav: K výchově lidu. Praha: Grégr a syn 1900. 
55 SCHEINER, Josef: Památník Sokola Pražského. DOLANSKÝ Julius a kol.: Sto deset let Sokola. Praha: 

Olympia 1973.  
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kultury konce 19. století. Rok po velkém cvičení na Střeleckém ostrově dostává Tyrš místo 

řádného profesora estetiky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a vzdává se své 

funkce náčelníka Pražské jednoty. V příštím roce umírá po pádu do řeky Etz v Alpách, kde 

se léčil ze svých psychických problémů. Sokol po jeho smrti roste dál ze své svébytné 

kultury a nabývá stále většího vlivu na českou společnost. Nikdy se však nepodaří přetavit 

celý národ v jednu jednotu cvičících údů. 
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3. Segmentace 
 

Na počátku 60. let. 19. století je tělocvik pro obyvatele českých zemí novou oblastí 

zkušeností – novým věděním. Ještě z kraje roku 1862 uložil český sněm zemskému výboru 

k projednání, zda a jak by bylo možné zrušit všechny zemské tělocvičné ústavy, „jelikož na 

sněmu ozvali se hlasy, jež tělocvik nekřesťanským nezpůsobem nazývali“.56 Do širšího 

povědomí se dostává až se vznikem Pražského Sokola. S tím postupuje i změna vnímání 

lidského těla. Zájem o organizovaný pohyb naráží v té době na obrovské problémy. Nikdo 

neví, jak o něm vlastně hovořit. Pohyb pro něj samotný není ještě možné (a není ani třeba) 

efektivně artikulovat. 

V předchůdcích Pražského Sokola – Malypetrově a Schmidtově ústavu – se 

používalo především německé terminologie podle Jahn-Eiselenovy turnerské školy.57 Tyto 

pojmy a obraty byly někdy pro české cvičence opisovány prostřednictvím jejich 

mateřského jazyka. Chyběla tu však jakákoli ustálenost. Podle výpovědí tehdejších 

cvičenců se při vysvětlování cvičení nejčastěji používala názorná ukázka s dlouhým 

popisem samotné činnosti. „ O nějakém [názvosloví a soustavě] nebylo a nemohlo býti 

žádné řeči […] cvičenci Češi o to nedbali, po tom se neptali a toho nežádali, s druhé 

strany nebylo starších vzorů, dle kterých by se něco utvořiti dalo...“58 Takováto praxe 

postačovala pro malý okruh cvičících, pro něž byly hodiny v těchto ústavech nezávaznou 

zábavou59 či je navštěvovali ze zdravotních důvodů. Tak tomu bylo i u mladého Tyrše. 

Tímto způsobem by se ale tělocvik pravděpodobně nikdy nerozšířil mezi široké vrstvy, 

nevystoupil by ze stínu podivnosti  a nepatřičnosti a nestal by se základem největšího 

národního spolku. Proto, aby se tělocvik stal pro masy přirozeným, bylo potřeba vynalézt 

způsoby jak o něm efektivně hovořit, jak ho pořádat a klasifikovat, jak ho artikulovat. 

Novou oblast lidské zkušenosti bylo třeba nějakým způsobem lépe operacionalizovat. 

Napodobovanou a nepříliš reflektovanou činnost několika zájemců bylo nutné proniknout 

logem vědy. 

Tento proces operacionalizace se udál v rámci dvou spojených pohybů, které stojí u 

základu  Sokola: pojmenováváním cvičení a konstruováním jejich složité taxonomie. To 
                                                 
56 SCHEINER, Josef: Tělocvik na zemských ústavech. In. Památník Sokola Pražského. Praha: Sokol 

Pražský 1883. 
57 Malypetr i Schmid byli nepřímo žáky této školy.  Oba přišli poprvé do styku s tělocvikem (turnerstvím) v 

Prusku a ve Vídni. 
58 MÜLLER, Josef: Tělocvičný ústav Schmidtův. In: Památník Sokola Pražského. Praha: Sokol Pražský 

1883, s. 42. 
59 Například Jan Malypetr „cvičení proplítal častým vypravováním anekdot[...]“ PALLA, Hynek: Tělocvičný 

ústav Malypetrův. In Památník Sokola Pražského. Praha: Sokol Pražský 1883, s. 38.   
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znamená v  pojmech Miroslava Tyrše „vynalezením názvosloví“ a „objevením tělocvičné 

soustavy“. Tyto pohyby jsou spolu úzce spojeny a probíhaly současně. Epistemologická, 

pojmenovávací a pořádací (taxonomická) činnost zakladatelů Sokola tvoří jeden mohutný 

proces vytváření nových zkušeností – nového vědění. K jejich rozlišování dochází jen na 

teoretické úrovni. Tyto pohyby jsou pojednávány odděleně jak v mé práci (pro přehledný 

výklad procesu), tak v sokolské teoretické literatuře. Ta tématu „sokolského názvosloví“ a 

„tělocvičné soustavy“ tradičně věnuje neobvykle velký prostor. Téměř každé pojednání o 

dějinách Sokola se zabývá v samostatných kapitolách těmito tématy.60 Pojednání o 

názvosloví a soustavě tvoří do 1. světové války většinu textů Sokolu o sobě samém. Ať už 

se jedná o časopis Sokol či o samostatné publikace jako jsou Základové tělocviku, Cvičení 

závodická a veřejná, Klenkovu Methodiku tělocviku sokolského, Pechlátův Tyršův tělocvik 

či o desítky dalších titulů, všude je názvosloví a soustava podávána jako základní 

komponent sokolské nauky, jako centrum sokolské identity, jako to, co je všem Sokolům 

společné a co je vyděluje vůči všem jiným turnerům.61        

Jakýmsi zatím nevyřčeným, implicitním předpokladem právě popsaných pohybů je 

objevení základní jednotky racionalizovaného pohybu pro něj samý. Touto základní 

organizační jednotkou sokolského pohybu se stává cvik. Celý proces nalézání, 

pojmenovávání a zasazování cviku do soustavy jsem se rozhodl pro potřeby své analýzy 

nazývat segmentací.  

  

3.1 Pojmosloví 
Se založením Sokola, prvního nově organizovaného tělocvičného spolku, který se na 

rozdíl od ústavu Malypetrova a Schmidtova otevřeně distancoval od německé turnerské 

kultury, vznikl vážný problém. Chyběla jakákoli systematika cvičení – o cvičení se nedalo 

mluvit. Vážnost těchto nesnází ukazují zápisy v původní „knize stížností“, z níž cituje 

Josef Müller v Památníku Sokola Pražského: „Slavný výbor tělocvičné jednoty Pražské by 

sobě chvalitebnou zásluhu získal, kdyby se o řádné české názvosloví  tělocvičné postaral a 

při cvičeních zavedl, jelikož to sluch urážeti musí a též i § 8. stanov jednoty odporuje, když 

se při cvičeních mnoho cizích výrazů užívá.“62 Cvičitel Palla se proti této stížnosti ohradil s 

                                                 
60 Památník Sokola Pražského (Praha: Sokol Pražský 1883); Rádce Sokolský (Praha: Grégr 1897); Sokolský 

katechismus (Drnovice: 1920)... 
61 Přijmeme-li moji tezi, kterou hodlám ve své práci předvést, totiž že tělocvik je jakýmsi komunikačním 

prostředkem, kombinatorikou významů - jazykem, můžeme ve shodě s Vladimírem Macurou říci, že 
Sokol byl stejně jako český „národ“ ve své rané fázi silně lingvocentrický. 

62 Zápis z 28. 3. 1862 podepsaný cvičenci Václavem Černým, Jindřichem Bílým a dalšími. In: Památník 
Sokola Pražského. Praha: Sokol pražský 1883. 
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tím, že prý neužívá cizích slov, ale že se snaží cizí termíny opisovat... 

O jisté pokusy vytvořit české názvosloví a uskutečnit tak alespoň formální odluku od 

Jahn-Eiselenovy turnerské soustavy se pokusil už Adolf Hájek, který před vznikem Sokola 

navštěvoval Seegeho ortopedický ústav a byl jedním ze studentů, kteří v roce 1847 založili 

krátce trvající tělocvičný spolek. Také Jan Malypetr se pokusil počeštit německé 

názvosloví, při čemž mu údajně pomáhali Čelakovský, Amerling, Erben a prof. Purkyně. 

Zůstalo však pouze u pokusu a většina názvosloví zapadla. Jen některé výrazy se v praxi 

vžily a byly Tyršem přijaty do jeho soustavy. Poslední skromný pokus podnikl Bohdan 

Ardelt. Jako středoškolský učitel v Písku vydal v roce 1862 drobnou publikaci Tělocvik pro 

dívky, v níž byly přeloženy do češtiny některé německé termíny. O neúspěchu všech těchto 

snah rozhodla neexistence ustálené tělocvičné praxe a malý počet cvičenců v pravém slova 

smyslu.  

Z výše popsaných důvodů je hned na počátku existence jednoty v březnu 1862 

založena komise pro vypracování názvosloví. V této komisi vedle sebe zasedli významní 

cvičitelé Palla, Müller, Tyrš a Malypetr, archivář Erben, registrátor Rank a další významné 

osoby. Komise se scházela v sále tehdejší zemské tělocvičny na Malé Straně v 

Novodvorské ulici. Tyrš zde navrhl již předem vypracovaný systém názvosloví prostných a 

nářaďových cvičení (ty doplnil později o názvosloví šermu a úpolů). Toto navrhované 

názvosloví podle jednoho z členů komise Josefa Müllera vypracoval Tyrš už při svém 

pobytu v Novém Jáchymově, kde v letech 1860 – 1861 vyučoval děti továrníka Barthelma 

matematiku, fyziku a mimo jiné i jakýsi improvizovaný tělocvik.  

Při tvorbě prvních návrhů tělocvičného názvosloví mu za vzor sloužila neznámá 

německá publikace. S největší pravděpodobností se jednalo o Jahnovo Die deutsche 

Turnkunst. V Tyršově pozůstalosti byl nalezen sešit, v němž byly vypsány na jedné straně 

německé pojmy a na druhé straně byly vytvořeny možné české ekvivalenty. Tento sešit 

údajně zachycuje začátky Tyršovy pojmoslovné činnosti a pochází právě z doby jeho 

pobytu v Novém Jáchymově. Tyrš se při své tvorbě podle svědectví Josefa Müllera opíral o 

Jungmannův slovník. Hleděl při tom prý na „etymologii, fraseologii a morfologii“63 

českého jazyka.  Některé pojmy úplně „objevil“, pro jiné využil už existujících kmenů a 

prefixů, které vzájemně kombinoval. Tyto pojmy během svého pobytu v Novém 

Jáchymově a po svém návratu do Prahy dále přepracovával a tím postupně vzdaloval 

původní německé předloze. Kodifikoval tím jednotlivé cviky. Později při uspořádávání 

termínů do systému využíval „ostřížky“ blanketů národní loterie na podporu dcery po 
                                                 
63 MÜLLER, Josef: O tělocvičném názvosloví sokolském. In. : Památník Sokola Pražského. Praha: Sokol 

Pražský 1883, s. 144-145. 
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Havlíčku Borovském, Zdeňky Havlíčkové, kterých zbylo u Fügnerů doma mnoho. Tato 

„štítková metoda“ mu pomohla nalézt ideální uspořádání názvosloví a založit tak ucelené 

paradigma sokolského tělocviku. Tyrš se snažil o to, aby se systematičnost cviků věrně 

odrážela v systematičnosti pojmosloví. Toho dosahoval promyšleným užíváním prefixů, 

sufixů a kmenů pro příbuzné cviky.  

Tyršem navržená soustava termínů byla po dílčích úpravách filologů přítomných v 

komisi dr. Květa a prof. Novotného odsouhlasena. Názvosloví bylo poprvé vytištěno v 

květnu v Jeřábkově knihtiskárně a bylo připojeno k Pravidlům tělocvičné jednoty Pražské 

Sokol, tehdejším stanovám jednoty z 8. března 1862. V druhém oficiálním vydání v roce 

1867 bylo kromě nových padesáti označených cviků  zveřejněno i dvě stě nových pojmů z 

terminologie šermu. Ke konečné kodifikaci (včetně úpolů a šermu) došlo v publikaci 

Základové Tělocviku (1868 – 1872). Ze zápisů schůzí cvičitelského sboru, které se v 

prvních letech konaly převážně v hostinci „U anglické královny“,64 vyplývá, že názvosloví 

bylo Tyršem neustále upravováno a vylepšováno. Současně s kodifikací správného termínu 

bylo normováno i správné provedení cviku a jeho přesné parametry, které ho odlišují ode 

všech ostatních.  Kodifikace probíhala obyčejně tak, že Tyrš na schůzi cvičitelského sboru 

podal návrh na úpravu či na zavedení úplně nového cviku. Po jeho teoretickém popsání a 

naznačení byl návrh bouřlivým provoláním „Sláva!“ přijat. Od poloviny 60. let šlo 

většinou již jen o úpravy norem a detailní určení předepsaného provedení cviků. Z 

existujícího názvosloví byla odstraňována polysémie a nejednoznačnost termínů. 

Jednotlivé cviky byly stále precizněji definovány. Když Tyrš objevil, definoval a 

systematicky pojmenoval nový odbor cviků, byly jeho termíny zapsány do přehledných 

tabulek a namnoženy.  Z těchto podrobných zápisů je možné vyčíst hromadné nadšení z 

organizování nového vědění, které mezi cvičiteli panovalo. Například 2. dubna 1864 při 

schůzi se na Tyršovu otázku „kdo by chtěl přepsati?“ [tabulky nových termínů] nabízí hned 

několik cvičitelů, mezi kterými vznikne spor o jejich nárok na tuto práci. Všichni chtějí 

namnožit nové paradigma Tyršem „objevených“ termínů. Tyrš pak utěšuje „statné juny, že 

jim všem dosti práce zaopatří, jelikož prý velmi snadně plodí tabulky /junové se radují/.“65  

Toto tvořivé období jednoty končí s vydáním Základů tělocviku v letech 1868 – 

1872. Tato publikace se stala završením a konečnou normou velké oblasti názvosloví, která 

byla považována za dokonalý kánon tělesného cvičení: „O Tyršově tělocvičném názvosloví 

jest dnes všeobecně ustálený soud, že jest dokonalé, že stručností a přiléhavostí vyniká 

                                                 
64 NA, f. Sokol Pražský i. č. 303, k. č. 60. 
65 Zápis ze schůze 2.4. 1864, NA, f. Sokol Pražský, i.č 303, k. č. 60. 
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nadevšechna názvosloví cizí a zvláště že výborně odpovídá duchu českého jazyka“.66  

Později bylo názvosloví upravováno jen v okrajových oblastech tělocviku. To však 

nezabránilo „opatrovatelům Tyršova odkazu“ ve vzájemném obviňování z přečinů proti 

skrytým zákonitostem a „duchu“ Tyršova názvosloví. To nás vede k otázce, jaká kritéria 

byla rozhodující při tvorbě termínů. Odpověď na ni je možné vyčíst z kritiky soustav 

cizích národů.  

Francouzské a italské názvosloví bylo pro naše Sokoly nedostatečně rozvinuté, což 

prakticky znamená, že  nemělo dostatečně znakovou povahu. Jedná se o „místo názvosloví 

spíše pouhý více méně stručný popis cvičení. Mimo to jest ovšem připojen ještě podrobný 

výklad.“67  Josef Müller v Památníku Pražského Sokola uvádí konkrétní příklady 

nedokonalostí cizích názvosloví, která konfrontuje s dokonalou sokolskou terminologií: 

„Mouvement vertical des bras sans flexion = vzpažit, Suspsion par les mains = vis o 

rukách...“ 

Podobně je kritizováno i anglické a německé názvosloví. Zde „nejeví se také ani 

stopa nějaké soustavy.“68 Terminologie je motivovaná příliš metaforicky: armchair = 

podpor o předloktí, the grashapper = klik, Diebsprung = přeskok z prosta s dohmatem, 

Affenkehre = přednožka a zánožka dučmo... z této kritiky se dají ex negativo vysvětlit 

některá kritéria utváření českého terminologického systému.  

Cílem Tyrše bylo „přesné, veskrze důsledné, obrazných a fantastických obrazů 

prosté, odborníku jak laikovi lehce srozumitelné, poněvadž na povaze věci samé a na 

duchu řeči naší založené názvosloví Sokolské.“69 Ideálem je, jak vyplývá z citátu, co 

možná arbitrární taxonomie, která by nebyla závislá na obrazných pojmenováních. 

Správný termín je maximálně arbitrární a minimálně ikonický. Jakákoli stopa 

mimotělocvičné motivovanosti snižuje funkci svébytného termínu – znaku. Cílem je, aby 

byl názvoslovný systém oddělen od všech jiných lidských zkušeností, aby termín 

obsahoval minimální možnost konotací. Takový termín, jenž je oddělen od mimotělocvičné 

motivovanosti, jehož pojmenování vychází jen z vnitřních zákonů a z daností tělocviku a 

jazyka, nabývá samostatné esence. Cvik se stává objektivním a sokolské paradigma na 

ostatním vědění autonomním. Podstatným rysem diskurzu o sokolském názvosloví a 

soustavě je, že není vymýšleno, nýbrž je objevováno, je nalézáno: „Po Jahnovi přišli jiní, 

                                                 
66 PECHLÁT, Augustin: Sokolské názvosloví. In. Sokol r. XXXIV. č. 2. 
67 MÜLLER, Josef: O tělocvičném názvosloví sokolském. In. : Památník Sokola Pražského. Praha: Sokol 

Pražský 1883, s. 147. 
68 MÜLLER, Josef: O tělocvičném názvosloví sokolském. In. : Památník Sokola Pražského. Praha: Sokol 

Pražský 1883, s. 147. 
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kteří zpracovali bohatý materiál cvičební, někdy s pedantičností přímo děsivou. Rozšiřovali 

a doplňovali své názvosloví, nepřipadnuvše přesto na jednoduchou, promyšlenou, pro 

všechny případy se hodící soustavu naši.“70   

V  Základech tělocviku se také poprvé objevil znakopis. Jedná se o systém grafických 

kódů, který vynalezl Miroslav Tyrš pro snazší zaznamenávání prostných a nářaďových 

cvičení (pro nářaďová cvičení jsou zachovány jenom zlomky systému). Znakopis má napůl 

hieroglyfickou – ikonickou a napůl již plně arbitrární podobu zvláštního písma. Tato 

soustava značek se používala jednak pro přenos přípravných plánů na provedení veřejných 

cvičení z jedné jednoty do druhé,  jednak pro snadnější orientaci cvičenců ve skladbě. 

Později se ale znakopisu užívalo i pro uchování podoby již uskutečněných cvičení (např. 

objemná publikace Cvičení veřejná a závodnická, která s obrovskou přesností zachovává 

ve velké míře právě znakopisem zapsanou podobu všech veřejných cvičení Pražského 

Sokolu mezi lety 1862 a 1882.) Znakopis nepřispěl jenom k lehčímu přenosu informací 

mezi jednotami a k operacionalizaci složitých pohybových sekvencí, čímž umožnil vznik 

obrovských veřejných cvičení za účasti mnoha jednot, ale vedl též k užší kodifikaci 

prostných a z části i nářaďových cvičení. Ty se nyní, podobně jako jazyk po rozšíření 

knihtisku, ustalují a pomalu stávají téměř libovolně kombinovatelnými jednotkami řádu. 

Proces segmentace pohybu se prohlubuje.      

 

3.2 Taxonomie 
Současně s pojmenováváním byly cviky organizovány podle složité taxonomie do 

jednotného systému – sokolské soustavy. Tyrš ji definoval takto: „soustavou vyrozumíváme 

uspořádaný soubor vědomostí k témuž předmětu se vztahující.“71 A konkrétně sokolská 

soustava „má dávati úplný a veškerý přehled cvičení tělesných.“72 Jedná se tedy o systém 

všech vzájemně usouvztažněných a přesně definovaných pohybů, které cvičenec při 

cvičení může vykonat. Důležitým se mi jeví jednak důraz na komplexnost a všeobsáhlost 

soustavy (soustava ve své jednotě má zahrnout veškeré pohyby), jednak přísně logická 

povaha soustavy: „podáváme první pokus vůbec učiněný soustavu sokolskou v souhlas 

uvésti s logickými zákony přesného rozvržení vědeckého.“73 Tyrš při svém pořádání pohybu 

často vystupoval na metarovinu a reflektoval svoji činnost. Navrhl v souvislosti s tím celou 
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teorii klasifikace a pořádání. Definoval tři „činitele“, podstatné pro pořádání soustav z 

jakékoliv látky: dělidlo, dělení, uspořádání. „Dělidlem“ je pravidlo, podle kterého je látka 

dělena. „Dělení“ je samotný proces a „uspořádáním“ označuje výsledek samotné operace. 

Dělidlo by mělo být „podstatné, proveditelné a praktické“.74 V případě pohybu to znamená, 

aby se dělení řídilo „vnitřní povahou“75 cviků, a tedy aby od sebe byly odlišeny cviky jen 

zdánlivě podobné a přiřazovaly se k sobě cviky „příbuzné“.  

Josef Müller, který  představuje cvičitele s velikým zájmem o teoretické otázky 

sokolského pojmosloví, zdůrazňoval tři podstatné charakteristiky správné soustavy:  

1) Úplnost – Organizovaný systém musí zahrnovat veškerý pohyb prováděný 

cvičenci při cvičení. Sokolové se snažili omezit jakýkoli pohyb, jenž není definován jako 

určitý cvik: „tělocvik podle Tyrše má dále přispívati k opanování svalstva a má naučiti 

hospodárnosti sil. Toho se docílí, když veškeré bezděčné a neužitečné pohyby se vyloučí z 

činnosti a když se odloží vše, co úkolu vytknutému není přiměřeno.“76 Cílem bylo popsat v 

kategoriích cviků veškerý možný pohyb lidského těla v prostou cvičiště. Například 

všechny pohyby při cvičení na jakémkoli nářadí, od šplhu přes cvičení na hrazdě po mety 

přes koně, se podle Tyrše dají shrnout do dvanácti druhů.77  

2) Výlučnost – Jednotlivé cviky mají být dělidlem děleny na základě „vnitřní 

povahy“, čímž se má dosáhnout toho, že „příbuzné“ znaky se nevyskytnou pod „vzájemně 

si cizími“ oddíly. Postupně vzniká představa, že cviky mají „vnitřní povahy“, které se liší 

od jejich povrchového zdání. Tyto povahy jsou motivovány „příbuzenskostí“ v rámci 

soustavy. Až v rámci systému se ukáže jejich propojenost – kategorie výlučnosti se tedy 

pohybuje jaksi v kruhu. Podstatným se pro mne na této hře se skrytými povahami jeví její 

důsledek – cviky nabývají své esence – již nejsou jen na základě konsensu či podobnosti s 

nějakou jinou zkušeností uměle ohraničenými výseky pohybu. 

3) Třetí kategorií je článkovanost. S článkovaností jako pojmem je možné se setkat 

jak v Tyršových čistě estetických spisech, tak v jeho sokolské tvorbě. Budeme se jí 

podrobně věnovat v kapitole o stylistice. Prozatím postačí říct, že jde o ideál členění celku 

do omezeného, ale ne příliš malého množství článků, které jsou v sobě dále vnitřně 

členěny. 

Augustin Pechlát, kterého je snad možné označit za největšího odborníka na 
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sokolskou soustavu v před- a meziválečném Československu, vylíčil ve zkratce Tyršovu 

klasifikační činnost: „Prvé co učinil Tyrš při roztřiďování cviků bylo, že vytknul složky 

jednotlivých cviků, pojmově je určil a přirovnal nebo podřídil podle příbuznosti nebo 

různosti pojmům abstraktnějším (obecným). Proto jednotlivá cvičení srovnával, je rozbíral 

(analysoval), shledal-li podobnost, vytknul znaky společné, shrnul je v jednu skupinu, 

kterou pak označil názvem. Tak došel abstrahováním, tj. odvracením se od znaků různých a 

přihlížením k znakům společným, k pojmům abstraktním.“78 Výsledky Tyršovy intenzivní 

taxonomizační činnosti v prvních deseti letech existence Sokola byly stanoveny v 

Základech tělocviku. Tato publikace s kodifikací názvosloví dala pevný rámec i celé 

soustavě. Ta se od té doby vyvíjela jen v okrajových oblastech sokolského tělocviku, které 

vznikaly až později. Tyrš rozdělil veškerý racionalizovaný pohyb cvičících nejdříve na 

odbory, ty dále na třídy, odvětví a na druhy. Všechny čtyři kategorie je možné dále dělit a 

rozlišovat na hlavní a podřadné. Avšak ani druh není posledním článkem soustavy. „Každý 

druh ať hlavní, nebo podřízený obsahuje jistý opět povahou nářadí podmíněný počet 

výkonů, jež všechny mají opět společný ráz druhu, ku kterému náležejí, jinak ale se od sebe 

liší.“79 Až teprve přesným ustanovením způsobu (ty jsou přesně definované a početně 

omezené, dají se ale kombinovat) provedení nabývá každý výkon určité podoby a stává se 

zvláštním tvarem svého druhu (někdy užívaný výraz pro obecný termín, jehož konkrétní 

realizací je určitý cvik). Tento „tvar“ je základní abstraktní jednotkou pohybu, jakýmsi 

elementárním kvantem svalového napětí, pro který je možné užít pozapomenutý termín 

émické jednotky strukturalistické antropologie „kiném“. Konečné pojmenování určitého 

cviku tedy vypadá následovně:  

Odvětví: 

Cvičení na bradlech 

Druh: 

Překot 

Způsoby:  

Pokos, klikem, rychle, pobok, vzporem, zvolna. 

Tvary:  

1) Překot, pokos, klikem, rychle. 

2) Překot, pokos, klikem, zvolna. 

3) Překot, pokos, vzporem, rychle. 
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4) Překot, pokos, vzporem, zvolna. 

5) Překot, pobok, klikem rychle. 

6) Překot, pobok, klikem, zvolna. 

7) Překot, pobok, vzporem, rychle. 

8) Překot, pobok, vzporem zvolna. 

Ze stromovitě se větvícího systému Tyršova tělocviku vybočují dvě vedlejší 

kategorie, a to „dopomoci“ (původně podrobněji neklasifikované mírné pohyby pro 

ulehčení cviku) a doprovody (nepatrné pohyby doprovázející cvičení mimo hlavní linii 

klasifikace). Paradigma sokolské soustavy   je shrnuto v poznámce č. 1. 

Právě načrtlý model je jenom zjednodušením složité nomenklatury řádů, vznášející 

nárok na absolutní zachycení pohybu cvičence. Miroslav Tyrš se pokusil o obrovský 

výkon: logickým a koherentním systémem pojmů zachytit čistě empiricky rozplývavé a 

nekonečné množství pohybů lidského těla. Neobyčejně důmyslná soustava pojmů měla 

racionálně uspořádat veškeré množství kombinací úhlů cvičencových údů a jejich změn. 

Základní podmínkou pro celou tuto myšlenkovou stavbu byla existence cviku jako 

elementární přesně a objektivně existující jednotky pohybu. Veškerý možný pohyb 

pružného těla jím byl rozlámán do množství přesně definovaných segmentů, mezi nimiž 

byly nalezeny skryté příbuznosti a rozdíly. Veškerý pohyb cvičence jednoty je nyní 

segmentovatelný a klasifikovatelný – redukovatelný na pojmy dávající význam. Tyrš 

převedl neredukovatelný prožitek tělesnosti na vědění o těle – konečnou soustavu 

mentálních kategorií. Weberovský chaos empiricky daného těla byl proniknut logem 

našeho ratia – zrodilo se „nové vědění“ o těle. Proces segmentace je s vydáním Základů 

tělocviku v rámci sokolství u konce. 

 

3.3 Artikulace 
Nové vědění (důsledek segmentace a taxonomizace) dokonale opředlo pohyb 

cvičícího Sokola sítí významů. Takový pohyb je již redukovatelý na sled základních 

jednotek nesoucích v rámci sokolského paradigmatu význam. Z cvičení se stala 

kombinační hra s těmito znaky – s jakýmisi elementárními kvanty svalového napětí. 

Tělocvik se vystavěním nomenklatury stává konečně artikulovatelným, současně s tím ale i 

artikulujícím. Rovina pojmosloví dokonale kopíruje rovinu fyzických realizací cviků. Je 

mezi nimi navázán nerozpojitelný vztah označujícího a označovaného – splývají v dva 

póly jednoho jediného znaku. 

Původní snaha Tyrše o artikulování pohybu se obrací a pohyb sám se stává médiem 
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artikulace. Tyršův tělocvik se pod vlivem tohoto nadšeného organizátora nových 

zkušeností stává svébytným jazykem.  Tělocvik jako činnost se s rozvojem své 

artikulační schopnosti nabíjí stále novými významy. V již zmíněném kanonickém spise 

Miroslava Tyrše Náš úkol, směr a cíl se sokolské cvičení ukazuje jako téměř mystický 

způsob artikulace boje jedince a národa o život a současně se stává prostředkem tohoto 

života (tyto exaltované obsahy jsou jen jednou složkou  významů, kterými je sokolský 

tělocvik nabíjen). Sokolský jazyk je podobně jako zaříkávání či přísaha jazykem 

performativním. Cvičí se pro zdraví a o zdraví. Cvičí se pro „život národní“ a současně je 

tímto cvičením „život“ národa uskutečňován. Právě naznačené fungování tohoto zvláštního 

jazyka je možné popsat následujícím schematickým modelem:  

↕ označující vjem prováděného cviku  

 označované Mentální komplex 

významů kolem pojmu 

cviku (elementární 

kvantum svalového 

napětí, jeho konotace…) 

 

↕ označující Koncept slovního, či 

grafického (znakopis) 

označení cviku 

 

 

Jazyk Miroslava Tyrše by Roland Barthes označil za izologický, to znamená takový, 

ve kterém vedle sebe paralelně existují dva způsoby označování – linvistický a 

nelingvistický (svojí strukturou však od běžného jazyka odvozený). Zdá se, že zde sémióza 

začíná probíhat v dvojím směru.  Vjem prováděného cviku je označujícím elementárního 

prožitku svalového napětí a celého komplexu významů vytvořeného kolem jeho mentální 

kategorie. Současně je ale možné tento mentální koplex označit příslušným akustickým 

nebo grafickým (znakopisným) termínem, přesněji, v návaznosti na Saussura, jeho 

„konceptem“. Takováto dvojí sémióza umožňuje performativní artikulaci srozumitelnou 

všem cvičícím sokolům. To je důvod, proč býval v jednotách kladen takový důraz na 

teoretickou průpravu u mladých cvičenců. Tato svébytná dvojí sémióza tvoří centrum 

sokolské subkultury. Kolem tohoto jádra se pak dále tvoří další a další symbolická pole. 

Jejich podrobným rozborem na základě rozsáhlého sokolského materiálu se budu zabývat v 

poslední kapitole. 
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4. Kombinatorika 
 

V minulé kapitole jsem se při popisu operacionalizace pohybu cvičence zastavil na 

úrovni segmentů. Nyní se pokusím postoupit o krok dál. Základní pohyby – znaky je 

možné vzájemně kombinovat do větších celků. Vytvářejí se tím dlouhé lineární řetězce: 

prostocviky, sestavy a celé skladby (užívání termínů sestava, prostocvik, cvičení... není u 

všech sokolských teoretiků jednotné). „Cvičení složitá, čili sestavy vznikají spojením dvou, 

nebo více elementů téhož druhu a nebo více druhů v ladný, nepřetržitý výkon.“80  

Toto skládání však nelze provádět libovolně, nýbrž je nutné postupovat podle 

určitých pravidel: „[...] soustava naše, kde přesně rozvržené druhy cvičební vzájemně se 

vylučují, dovoluje způsob skládání sestav na základě vědeckém, totiž dle teorie 

kombinační“.81 Tyrš ve svých teoretických spisech s obsesivní přesností určuje možná 

pravidla kombinací znaků. Význam, jaký zaujímala schopnost sokolské soustavy generovat 

stále nová cvičení na základě této přísně „vědecké“ kombinatoriky, lze vyčíst opět ex 

negativo z kritiky cizích soustav, a to především těch německých Jahn-Eiselenovské 

tradice. Sokolové si nejčastěji stěžují, že zde úplně chybí právě jakékoli „stopy nějakého 

návodu ke skládání sestav“ a že „celá věc [je] ponechána ovšem pouhé náhodě.“ Naproti 

tomu se sokolská tělocvičná soustava prý vyznačuje neobyčejnou důmyslností: „Zde není 

nic ponecháno plané náhodě, s jistotou v pravém smyslu slova mathematickou můžeme si 

utvořit sestavy z libovolných elementů a uspořádat je v přehledné skupiny.“ Sokolská 

soustava je tedy přes svoji počáteční příbuznost s německým turnerstvím (už od počátku 

Sokola zapíraným) „prací veskrze původní“, jež se odlišuje od ostatních soustav právě tím, 

že odhalila „skryté povahy“ cviků a přirozené zákony jejich pořádání (např. „zákon 

výlučnosti“). 

Největšího stupně operacionalizace dosáhla sokolská soustava pravděpodobně v 

odvětvích prostných a pořadových. Ty byly ostatně Tyršem a jeho následovníky (např 

Augutinem Pechlátem) vždy prohlašovány za těžiště soustavy. V prostných cvičeních, 

která tvoří základ cvičení pořadových, jsou delší sekvence nazývány prostocviky. Ty se 

podle Základů tělocviku82 dělí na jednoduché, takové, které se skládají ze cviků jen 

jednoho druhu, a na složené, které kombinují cviky dvou, tří a výjimečně i více druhů. 
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Veškerá prostná se též dělí podle svého rytmu na dvou-  či čtyřdobá. 

Distribuce cviků v rámci sekvencí není úplně volná, ale podléhá určitým omezením. 

Snaha o co nejuniverzálnější vědecké fungování systému někdy naráží na biologická 

omezení pohybu, který jen těžko podléhá redukci na lineární řetězec segmentů. Tyrš musí 

například v Základech tělocviku upozorňovat čtenáře na pravidlo, že „pohyby nohou 

[přednožit, zanožit, unožit, přinožit, skrčiť a trčiť] bez spojení s poskokem toliko jednou 

nohou prováděti můžeme...“83 Tyrš také s lítostí přiznává, že ze systému vyplývající tvar 

zapažení není v praxi nikdy možné provést úplně (to znamená do pravé vodorovné 

polohy).  

Po Tyršově smrti se vyskytl pro sokolské teoretiky další problém „vědeckého“ 

pořádání prostocviků. Vznikl spor, zda podstatou jejich soustavy je pohyb, nebo výsledná 

poloha pohybu. Nakonec zvítězil názor, že tím základním kamenem je pohyb. Tento názor 

zastával i Tyrš. Proto je  jakékoli trvání ve výsledné pozici nazýváno Tyršem „výdrž“. Toto 

označení je vždy druhově doplněné bližším udáním způsobu provedení. Výdrže jsou brány 

jako jeden z druhů cviků, nesou tedy v rámci sokolského paradigmatu význam – jsou 

signifikantní a jako takové musí být výdrže zahrnuty i do popisu cvičení.  

Praktické možnosti kombinatoriky si můžeme ukázat na prostných. Prostná cvičení je 

možné kombinovat z pěti druhů: pohyby paží, trupu, nohou, zmíněné výdrže, poskoky, 

obraty a změny postojů a poloh. Jednoduchá cvičení je možné tvořit jen u pohybů. 

Distribuce probíhá podle jednoduché kombinatoriky „tudíž ab, ac, ad, ae; bc, bd, be, cd, 

ce; de.“84 Většina složených prostných cvičení kombinovala dva (označované jako 

„dvojice“) až tři (označované jako „trojice“) druhy cviků, tím se počet možných kombinací 

snižuje na: pohyby s výdržemi, pohyby s měnami postojů, výdrže s obraty, poskoky s 

měnami postojů, obraty s měnami postojů, pohyby s výdržemi a obraty, pohyby s poskoky 

a obraty, pohyby s poskoky a měnami stojů, pohyby s obraty a měnami stojů, výdrže s 

poskoky a obraty a poskoky s obraty a měnami stojů. Jako příklad názorného užití můžeme 

vyčíst ze Základů tělocviku možné kombinace cviků „pohyby paží a nohou s obraty“: 

pohyby paží, pohyby nohou, obraty, pohyby paží a nohou, pohyby paží a obraty, pohyby 

nohou a obraty, pohyby paží, nohou a obraty. Ostatní možnosti se vylučují. Nemá smysl 

tímto způsobem pokračovat. Tyrš se snaží vyčerpat veškeré kombinace základních znaků, 

které našemu tělu segmentací určil. Vytváří zdání, že vzniklé sekvece mohou popsat 

jakýkoliv pohyb lidského těla. Tyršovým cílem je plně vyčerpat všechny možnosti za 

účelem dokonalého rozplynutí neredukovatelné tělesnosti v neúprosném řádu sokolské 
                                                 
83 TYRŠ, Miroslav: Základové Tělocviku. Praha: Grégr a syn 1926, s.10. 
84 TYRŠ, Miroslav: Základové Tělocviku. Praha: Grégr a syn 1926, s.12. 
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mathesis. Tento radikální požadavek se  bude od druhé světové války jevit s nástupem 

nového důrazu na vědeckou fysiologii, stejně jako na novou dramatizace výrazu cvičení, 

jako problematický. Smysl cvičení se „ukryje“ hlouběji do nitra těla, nebo do explicitně 

angažované estetiky. Tyršova „snaha vyčerpati všechny možné tvary a způsoby cvičení i 

když methodicky a fyziologicky byly méně hodnotné“85 je pak vnímána již s jistým 

odstupem, avšak na samotném způsobu uvažování a těle cvičícího se tím příliš nezmění. 

Segmenty kombinované podle daných pravidel do delších sekvencí – prostocviků je 

možné dále komponovat do útvarů na vyšší úrovni – prostná cvičení cvičenců, cvičitelů, 

rej, cvičení na kruzích, na koni, na hrazdě... Většinou se při tom dodržuje délka cvičení 15 

minut. Tyto jednotky jsou naprosto samostatné. Je možné je provést zvlášť. Nedávají však 

úplně ucelený smysl. Proto bývají skládány do ještě větších útvarů – pravidelných 

hodinových cvičení družstev (ta se striktně skládají ze zmíněných patnáctiminutovek), 

sokolských akademií, veřejných cvičení, sokolských sletů atd. Až ty jsou úplnou a 

vyčerpávající výpovědí organismu jednoty. Též při velkých slavnostech nalézáme stejné 

lineární řazení prvků. Například při svěcení sokolského praporu byla slavnost rozdělena 

na: teatralizovaný příchod do sálu, řeč starosty Sokola, chorál, řeč matky praporu a 

vtloukání hřebů, řeč praporečníka, sbor Hlaholem zpívaný a na závěr veřejné cvičení.86   

Za sebe řazené segmenty cvičení přesně dávkují svalové napětí – rozkoš ze života. 

Protože se vždy cvičí organizovaně ve skupině nebo na nářadích podle daného pořádku, 

distribuují se předepsané segmenty rozkoš/zdraví organicky mezi všemi cvičenci a 

cvičiteli. Toto prožívání je hromadně sdílené a komunikovatelné. Je možné ho opakovat, 

bavit se o něm a zapisovat ho pomocí názvosloví a znakopisu do knih. Obvzláště ve 20. a 

30. letech 20. století vzniká řada publikací, které měly zaznamenat pokud možno každý 

pohyb provedený cvičenci při veřejných cvičeních, a to díky Tyršovým poznámkám zpětně 

až do úplných počátků Sokola (Cvičení veřejná a závodnická, Tyršův tělocvik, Památníky 

jednotlivých sokolských sletů... ). Zdá se, že tato potřeba zaznamenávat do posledního 

pohybu i více než šedesát let stará cvičení jednoty ukazuje, jak moc se cvičení stávalo 

ritualizovaným výkonem sakralizované jednoty a jakou roli hrálo ve vytváření Tyršova 

mýtu.  

Tuto kapitolu jsme věnovali generování tělocvičných syntagmat. Při bližším pohledu 

vyjde ale najevo, že se jak v případě veřejných cvičení, tak samotných slavností nejedná o 

pouhou parataxi jednotlivých prvků, ale že syntagmata obsahují i jistá pravidla, zápletky a 

                                                 
85 KAVALÍR, Miroslav: O vývoji prostných cvičení mužů. In: Deset sletů. Praha: Nakladatelství 

Československé  Obce Sokolské 1948, s. 48. 
86 Cvičení veřejná a závodnická. Praha: Grégr a syn 1932, s. 7-10. 
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vyvrcholení. Těmito pravidly se budeme zabývat v následující kapitole. 
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5. Stylistika 
 

 

V minulých kapitolách jsme ukázali, že Tyršova tělocvičná soustava má jako každý 

jiný semiologický systém své nedělitelné základní segmenty, jejichž nekonečné kombinace 

podléhají složitým pravidlům kombinatoriky – gramatiky. Kromě toho jsou všem cvičícím 

Sokolům známá pravidla, kdy a jakým způsobem se mohou „ujímat slova“, a další pravidla 

estetiky jejich vyjádření – tedy jakási stylistika. Právě ta je Tyršovou nejvlastnější 

doménou. Zde se nejlépe projevil jako dokonalý logothet – „konstruktér“ a pořadatel 

nového jazyka.    

Složce sokolské soustavy, kterou zde nazývám „stylistika“, věnuje Tyrš samostatnou 

a rozsáhlou studii Tělocvik v ohledu estetickém. Spis byl už od svého uveřejnění v časopise 

Sokol v roce 1873 zahrnován do kánonu základní sokolské literatury.87 Tyrš tu shrnul své 

teoretické úvahy o estetice a možné estetizaci kultury cvičení těla, které se objevují i v 

jiných jeho pojednáních o tělocviku, především na stranách časopisu Sokol. Vytknul zde 

pět klíčových zákonů – estetických kategorií, podle kterých pořádá veškeré oblasti 

sokolské činnosti od cvičení, organizace veřejných cvičení a slavností až po sokolský kroj 

či stavbu vzorové sokolovny a jejího vnitřní zařízení. Jedná se tedy o jakýchsi pět 

modelových kategorií, které prostupují celou oblast sokolské subkultury, její veškeré 

projevy: performace a texty. Kořeny těchto kategorií je ale možné nalézt už ve spisech 

Tyrše jako estetika.88 Na celém tomto mnohomluvném diskurzu o estetice pohybu nejsou 

překvapující jednotlivé požadavky kladené Tyršem, ale právě ona potřeba budovat složité 

nomologické soustavy, nové ostrovy vědění: „[Tím že určíme] všechny zákony elementární 

[…] tím zároveň úsudek náš z temné a nejisté říše pouhého citu v jasné světlo určitého 

vědomí se povznese.“89 

 

5.1 Zřetelnost 
Prvním pravidlem, které zde rozebereme, je „jasnost forem“, často Tyršem nazývaná 

též  „zákon zřetelnosti“. Lze ho shrnout tak, že všechny sekvence – v paradigmatu 

                                                 
87 Tyrš po svém příjezdu ze Švýcarska uveřejnil pět základních studií, které určil jako základní kánon, v 

němž je shrnut veškerý „význam věci sokolské“ viz: TYRŠ, Miroslav: O sokolské idei. Praha: Grégr a 
syn 1930, s. 125. 

88 Laokoon, dílo doby římské(1873), O slohu gotickém (1881), O významu studia starého umění 
orientálního (1888)... 

89 TYRŠ, Miroslav: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 194. 



 39

relevantní znaky – musí být jasně ohraničeny a definovány. Nejvíce to platí pro základní 

segmenty – jednotlivé tvary, cviky. Ty musí být precizně a ohraničeně provedeny, aby byl 

každý znak okamžitě jasně rozpoznatelný od druhého. Cílem je maximalizovat příznakové 

a minimalizovat neurčité chování (tedy co nejvíce zintenzivnit znakovost performace). 

Cvičenec, jenž během cvičení nedodržuje přesně danou formu, provádí mimovolné a 

nedefinované (tedy neklasifikovatelné) pohyby, je voláním cvičitele „K věci!“ či „K 

pořádku!“90 veden k správné artikulaci pohybu.  Tento striktní požadavek „náležitého 

opanování mysli i těla“91  našel svůj výraz i v sokolském hesle „Ve všem smysl“.92 Tělo 

cvičícího je tak plně racionální. Nikde není místa pro neredukovatelnou tělesnost. 

„Žádáme, aby tělo úplně se opanovalo, aby každý pohyb přesně a charakterističně [...] se 

provedl“.93 

Tato přesná artikulace je důležitější než sám fyzický výkon (tedy situace naprosto 

vzdálená současnému pojetí sportu), takže „i při cvičení nezdařeném má každý pohyb co do 

úhlednosti bezvadným být“. Na jiném místě Tyrš volá: „Jaká pak radost patřit na družstvo, 

jež celé, byť by i jednoduché, pořadí cvičební s plnou precisností a úhledností provádí.“ 

Toto uvažování vede Tyrše k návrhu pořádat takové soutěže, kde by se nejednalo již vůbec 

o fyzický výkon: „postavmež vedle obyčejných závodů síly a obratnosti též jiné, obnovmež 

v tomto srozumu závody krásy.“94  

Zákon zřetelnosti by měl být hlavním imperativem při jakékoli sokolské činnosti. 

Toto pravidlo je základní podmínkou pro fungování sokolských cvičení a slavností jako 

performativního vypovídání: „Při tvarech prostocvičných určitost a jasnost dále 

vymáhána, aby podobné pohyby, jako např. předpažení rovné, předpažení zevnitř a 

upažení jak při ukazování, tak u provedení jasně od sebe se lišili.“95 Z toho samého důvodu 

Tyrš doporučuje, aby při reji v klíčových místech vytvářených obrazců (rohy, kraje...) byli 

cvičenci více nahuštěni než uprostřed linií. Podobně je zákon uplatňován i na skupinové 

sestavy, kde „[...] prohřešíme se velice snadno proti zákonu zřetelnosti tím, žeť na 

některých místech cvičence tak nakupíme, že výkon každého jednotlivce o sobě spatřiti 

nelze [...].“96 Tím se ještě jasně odlišují veřejná cvičení pod Tyršovým velením od 

pozdějších sletů a spartakiád. Zde je stále důležité sledovat každý jednotlivý učiněný 

                                                 
90 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 196. 
91 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 200. 
92 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 200. 
93 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 195. 
94 Podrobnější návrh pravidel těchto „závodů krásy“, v nichž by soutěžily celé jednoty v přesnosti provedení 

definovaných pohybů, je možné nalézt na s. 198. 
95  TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 203,204. 
96 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 205 
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pohyb, který díky pravidlům kombinatoriky exaktně dávkuje svalové napětí a postupně tak 

vyčerpává „veškerý“ pohybový potenciál jednoty. Výraz je dosahován lineární řadou tvarů 

(„posloupnost a postupnost výkonů“),97 ne jednotným dramatickým výrazem masy.98 Tato 

linearita však (přes svoji lineární povahu) aspiruje na úplnost a uzavřenost výrazu. 

Tyrš pro své pravidlo zřetelnosti argumentuje esteticky. Jasnost cviků je estetická 

právě proto, že jsou jako znaky srozumitelné.  „Každý tvar, každý postoj tím menší krásu 

vykazuje, čím menší zřetelnost jest.“99 Pro Tyrše platí, že operacionalizovatelnost a 

klasifikovatelnost vedou k estetice – nový jazyk je krásný. Tyrš například zavrhuje dřep, 

„nejšerednější ze všech [cviků]“, protože při něm prý „trup a okončetiny v takové míře 

k sobě se přibližují a přiléhají, jakoby v jednu hmotu při tom splynouti chtěli“.100 Raději ho 

nahrazuje poklekem, protože „při něm všechny části těla zřetelněji od sebe oddáleny 

jsou“.101 Stejně tak kotouče ve visu snožmo jsou prý daleko neúhlednější než kotouče v 

závěsu prostném...  

Otázku čitelnosti znaků soustavy uzavírá Tyrš takto: „Takové postoje a pohyby, kde 

paže a nohy na různé strany jdou, aniž by z toho nepěkné linie postávaly, mají co jednotlivé 

výkony vždy přednost před postoji a pohyby, kde všechno týmže směrem se koná.“102  Tyrš 

vyhledává a k sobě přiřazuje znaky s binárnímí opozicemi (pohyby – výdrže, „čáry“ rovné 

– oblé, před- – zapažit, skrčiť – trčiť...). Snaží se postupovat podle těchto opozic tak, aby 

vyhověl zákonům kombinatoriky. Pro tuto vyčerpávající hru différance  je právě nutná 

přesná artikulace tvarů – zákon zřetelnosti. 

 

 5.2 Článkovanost 
„K jasnosti taktéž rozdělení celku na určité a zřetelně oddělené části přispívá, jež 

článkovitostí jmenujeme, tím z jedné části též k oživení rozmanitostí se přispěje, která 

vytvořením až skutečných protiv se dovršuje. Při tom při všem však jednota a celistvost na 

zmar přijíti nesmí.“103 Objevuje se nám tady nové pravidlo, „článkovanost“, které  je 

Tyršem úzce spojeno s „rozmanitostí“ (popsanou v souvislosti s „jasností“) a především 

jednotou celku. Jedná se tedy o Aristotelovskou „jednotu heterogenního“. Toto pravidlo je 

                                                 
97 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 193. 
98 K zmíněnému přechodu dochází současně s českou recepcí moderního výrazového tance (Duncanová...) v 

posledních třech letech před válkou a především po ní ve 20. letech.  
99 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 203. 

     100 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 207. 
101  TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 207. 
102  TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 207. 
103  TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 193. 
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základní vlastností jakékoli konfigurace narativu. Článkovanost prostupuje reflektovaně 

veškerou Tyršovou činností od organizace sokolské instituce přes běžná cvičení až po 

programy veřejných slavností.  

Celá jednota je složená z údů, těl a tvoří tak dohromady jednotný organismus, jedno 

kolektivní tělo. Tato synekdocha těla se opakuje na každé úrovni organizace. Cvičení nikdy 

neprovádí jednotlivci,104 ale přesně uspořádané útvary podobné buňkám a orgánům, které 

dohromady tvoří prokomponovaný organismus. Od elementární buňky – dvojice výše má 

každý útvar danou hierarchii. „Člen“ je tvořen vedoucím, dozorným a čtyřmi po dvou 

komplementárně uspořádanými údy (levý/pravý). Organizace čety je už složitější. 

Neodpustím si zde delší citát: 

„Členy stojí v ní v čelném pořadí za sebou. Člen, který se v postavení tomto v předu 

nachází, jestiť a zůstaneť v každém případě, i kdyby čelo se obrátilo, členem prvým; onen 

pak, jenž v dvojřadu původním za prvým stojí, členem druhým se jmenuje. V každém členu, 

jak svrchu, pravý a levý, dvojenci a dvojice a rovněž krajníci se rozeznávají. Cvičenci 

v dvojřadu za sebou stojící tvoří mimo to spol, a jmenují se spolníky, a sice slují prvými ti, 

již v prvém, a druhými oni, již v druhém členu se nacházejí, tak že celkem pravé a druhé 

pravé, dále pak prvé levé a druhé levé rozeznáváme. Jest-li počet spolů lichý, tož lichníci 

k levým krajníkům se postaví. O cvičení lichníků podotýkáme zde ihned, že každý z nich 

vykonává veškeré pohyby a obraty tak, jakoby dvojenec jeho vskutku vedle něho se 

nacházel. Krajníky jak při členu  na vedoucí a dozorné rozlišujeme. Pravý krajník prvého 

členu jest zároveň vůdcem čety a co takový četařem slove. Pravý krajník druhého členu 

člen tento řídí a členařem se nazývá.“105 

Pravidlo článkovanosti a jednoty se týká i organizace celé výpovědi: provedení 

skladby, cvičení, sletu… Výpověď musí mít úvod, stať, závěr a musí gradovat před svým 

koncem, měla by tedy mít i něco jako zápletku. Podle Tyrše vypadá ideální model cvičení 

takto:  

„Začínáme s rejí, kde všichni společně vystupují, po té cvičení družstev následuje, 

kde čety na jednotlivá nářadí se rozptylují, při čemž i k tomu přihlížíme, aby nářadí tato 

rozmanitá byla, i k tomu, aby  na podobných náředích rozličná cvičení se vykonávala. Po 

tomto všeobecném ruchu celek jaksi utichne, cvičenci v kruh usednou a cvičenstvo, dejme 

tomu na koni, pořadí vybraných výkonů provádí. Opět pak všichni v jeden celek, však ne 

k cvičením pořadovým, nýbrž k prostným se seřadí; družstva však pokročilejší, v druhém 

                                                 
104   Stejně jako nemáme ve zvyku mluvit sami se sebou, performativní výpověď je prováděna vždy v 

kolektivu.  
105   TYRŠ, Miroslav: Základové tělocviku. Praha 1926, s. 22. 
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oddílu následují, a cvičení cvičitelstva na jiném nářadí celek ukončuje. Též řeči na počátku 

a na konci k rozmanitosti přispívají.“106  

Správné cvičení tedy začíná působivými obrazy, jež se rozpadnou na cvičení 

jednotlivých částí, aby se vše po nejnáročnějším cvičení cvičitelů (jakási zápletka) opět 

sjednotilo v masovém prostném cvičení celé jednoty. Někdy takový vrchol cvičení tvořil 

nový působivý prvek, jako například při cvičení na Rohanském ostrově v roce 1867, kde 

byla na závěr po cvičení cvičitelů předvedena „Skupina čtyrpatrová“, při níž „postavy 

cvičitelů jakoby bleskem se seřaďujíce se na ramena stoupali a vztyčivše se roztomilý oku 

objevili celek.“107  Zde dochází ke katarznímu upevnění jednoty a potvrzení výpovědi. 

Jednotlivé jasně ohraničené sekvence znaků se sice lineárně řadí za sebe, ale přitom se 

stále vztahují k vrcholu cvičení, k zápletce: „Tyto jednotlivé části ovšem též k sobě se 

vztahovati musí společnou myšlenkou, společným dějem, společným středem interessu 

našeho. Jedna část bude ze všech nejzajímavější, tam jádro děje zřetelně vylíčeno, tam 

hlavní osoba se nacházeti, tam všechno ostatní čeliti a směřovati bude.“ Stejnou strukturu 

vykazují ale i jiné ritualizované slavnosti jako např. svěcení praporu v roce 1862 či o něco 

méně jasně i jiné čistě národní netělocvičné slavnosti jako pokládání základního kamene 

Národního divadla, atd.108 Příčinou důsledného vztahování článků k celku je zřejmě 

potřeba zmocnit se celého cvičení či slavnosti. 

Důležitým organizačním centrem Jednoty109 je postava náčelníka.  A právě ve 

vrcholu cvičení – cvičení cvičitelů se protíná centrum náčelníka – vrchního cvičitele a 

celého programu cvičení. „Vždy je tu někdo, kdo reguluje (ne reglementuje) cvičení, seanci, 

orgii, ovšem tento někdo není žádným subjektem; tento upravovatel epizody je jen jedním 

jejím momentem, není ničím víc, než jedním jejím morfémem reakce, operátorem věty.“110 

Během celého veřejného vystoupení stojí náčelník na vyvýšeném místě (většinou na 

speciální tribuně) a na povel ovládá dva též vyvýšené předcvičující po obou svých 

stranách.  

Takovýmto klíčovým „morfémem reakce“ byl po celých prvních 22 let Pražské 

                                                 
106  TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 209. 
107  Národní Listy 21. 5. 1867. In: Cvičení veřejná a závodnická. Praha: Grégr a syn 1932, s. 101. 
108  Tento schematický model budeme sledovat v poslední kapitole při rozboru jednotlivých cvičení a 

slavností Sokola provedených mezi lety 1862 a 1882, teď nám šlo spíše o Tyršovu reflexi jeho pravidel. 
Karel Šima ve své disertační práci obhájené na FSV v roce 2009 Kultura českých národních festivit v 60. 
- 70. letech 19. století vyjádřil velice zajímavou myšlenku, že intencionální uvažování a uvědomělá (byť 
jen výjmečně přiznaná) reflexe konstruovanosti těchto ritualizovaných slavností 60. až 80. let 19. století 
je vysoce moderním prvkem v dobové kultuře a jedním z příznaků procesu modernizace.  

109  U sokolských slavostí, odvozených od veřejných cvičení jako primárních performací, není situace již tak 
jednoznačná. 

110  BARTHES, Roland: Sade, Fourier, Loyola. Praha: Dokořán 2005, s. 8. 
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sokolské jednoty právě Tyrš, avšak s tím rozdílem od běžného náčelníka jednoty, že 

zaujímal současně funkci logotheta, zakladatele a „objevitele“ nového jazyka. Tyrš na 

rozdíl od svých následovníků vystupuje nejen v roli ceremoniáře každého veřejného 

cvičení, ale i prvního náčelníka – pořadatele nových zkušeností, má tedy moc nejen 

regulovat, ale i reglementovat. Tyrš vytváří rituál, jehož se sám stává středem. To platí už 

za jeho života, ve větší míře ale po jeho smrti. V roce 1909 vznikla například u příležitosti 

Tyršovy tryzny uspořádané ve Vinohradském divadle populární trilogie divadelních her 

Františka Domoráze (Jarní síly, Ke slunci krásy a Letní zrání) popisující život Miroslava 

Tyrše a jeho roli při vzniku jednoty. Tyto hry byly přes zákaz České obce sokolské111 

především v letech před první světovou válkou a po ní oblíbeným repertoárem sokolských 

akademií. Ještě rozšířenějším příkladem Tyršova kultu po jeho smrti je prodej jeho 

bronzových byst, jejichž série byly masově odlévány z bronzu a sádry nejvíce v prvním 

desetiletí 20. století.112 V roce 1908 je zakázáno několika jednotám (Smíchov, Jinonice...) 

používat přívlastku „Tyršova“. ČOS chce zamezit tomu, aby si některá jednota 

„uzurpovala“ symbolické centrum pro sebe.113 O tři roky později se dokonce objevila 

nabídka zhotovit 80 000 párů portrétů Fügnera a Tyrše, které měla pro své cvičence 

zakoupit Česká obec sokolská, aby každý „jednotlivý Sokol, člen silného tělesa bratrství, 

mohl si […] ozdobiti svůj příbytek portréty svých velkých vzorů“.114 Z tohoto projektu 

nakonec sešlo (především pro silné podhodnocení počtu členů Sokola – v té době již 

přesahoval hranici set tisíc...), avšak ukazuje na sílu symbolického centra. Nezanedbatelná 

je i dlouhá řada Tyršových biografií a pomníků věnovaných Tyršovi. Jedním z klíčových 

míst sokolské paměti se po jeho smrti stává monumentální obelisk vztyčený nad jeho 

hrobem na Olšanských hřbitovech. Tyršův kult je pozoruhodným příkladem této potřeby 

centra, které je nejen konstantním morfémem jednotícím cvičení, soustavu a instituci, ale 

organizuje celý přilehlý symbolický prostor. 

 

5.3 Poměrnost, souměrnost a ladnost 
Pravidla poměrnosti a souměrnosti se týkají veškerých poměrů všech jednotek 

                                                 
111 Česká obec sokolská se v roce 1912 usnesla, „vzhledem k obrovských obtížím, jaké působí důstojné 

provedení Domorázkovy scény, zejména věrným vystižením celého zjevu osob tam vystupujících, nám 
posvátných, aby scéna ta […] nebyla dále provozována.“ NA, f. ČOS, inv. č. 272, k. 59.  

112  NA, f. ČOS, inv. č. 272, k 59.  
113  NA, f. ČOS, inv. č. 272, k 59. Na celé aféře, v níž se zákaz v případě Smíchovské Jednoty proměnil, je 

zajímavé, že přívlastek „Fügnerova“ byl pro Českou obec sokolskou již nezávadný.  Též hrob původně 
zbudovaný Tyršem pro Fügnera je dnes Sokoly běžně nazýván pouze „Tyršovým hrobem“. To dosvědčuje 
výraznou hierarchii v rámci symbolického centra. 

114 NA, f. ČOS, i. č. 272, k 59.   
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účastnících se diskurzu: „žádají a vymáhají přesnější vymezení a vytknutí určitých čísel a 

to nejen pro části těla, nýbrž též pro rozměry každého celku u větších výkonů společných, 

ano i při ustrojení a vybudování místností našich.“115 Pravidla převzatá původně z Tyršovy 

nepříliš originální, racionální estetiky se stávají normami pro široké oblasti kultury a 

zasahují i do jindy ryze prakticky organizovaných oblastí, jakými je třeba stavba 

tělocvičny. Tyršova posedlost segmentací mu umožňuje vše vyjadřovat kvantifikovaně a 

převádět to tak na čísla či alespoň na poměry jednotek. V soustavě jsou vždy zmiňovány 

počty jednotlivých tvarů v nadřazených druzích, třídách, odvětvích a odborech. Tyrš rád 

vypočítává dlouhé kombinatorické řady možných tvarů. Číslo se mu stává důležitým 

organizačním prostředkem při pořádání lidského pohybu do uzavřené soustavy.  

Pro Tyrše je univerzálním ideálem poměru mezi jednotkami zlatý řez, který 

zjednodušuje na poměry 2 : 3, 3 : 5, ale nejlépe 5 : 8. Podle tohoto klíče se mají určovat 

poměry stran správné tělocvičny – „chrámu krásy“, jejího počtu pater (určováno vůči 

základně budovy), poměry tabulek skla v oknech, ale i ideální proporce postavy Sokola a s 

tím související vlastnosti sokolského kroje, který by měl tyto žádané tvary zdůrazňovat. Ve 

všech případech jsou jednotlivé „články“: trup od pasu dolů – nahoru, krk a hlava vůči 

trupu, holínky kroje vůči celé noze, tabulky skla vůči sobě... podřizovány tomuto 

univerzálnímu zákonu. Například hlavní sál Pražského Sokola byl prý postaven (snad po 

Tyršově zásahu) podle ideálního poměru základny 3 : 5.116 

Máme-li ale rozdělit celek pouze na dva díly, je nutné se striktně řídit pravidlem 

souměrnosti. Souměrné má být především tělo. Z toho důvodu Tyrš zavrhuje jakoukoli 

specializaci a požaduje všestranné cvičení. Žádný druh tělocviku nemá být důležitější než 

druhý. Nejde mu o výkon jednotlivce, ale o performativní artikulaci všech předepsaných 

cviků bez výjimky a bez zvláštní záliby (kombinatorika je určována jen svojí vlastní 

syntaxí). Přísně souměrné musí být též rozmístění cvičících a nářadí na cvičišti. Také v 

případě, že na jednom nářadí cvičí větší počet cvičenců, je vyžadováno, aby ti krajní cvičili 

současně, prostřední aby k nim naopak tvořil jakýsi kontrapunkt. Tyrš si všímá i 

uspořádání dekorací v tělocvičně. Dává přednost jednoduchým a opět symetricky 

umístěným sochám antických autorů či jejich fotografickým reprodukcím. Z českých 

námětů si vybírá „národní reky“: Záboje, Slavoje a případě i Žižku (ačkoli u něj Tyrš 

postrádá klasičnost antických postav...). Poměrně překvapivě kategoricky zavrhuje Husa a 

postavy obrozenců. „[...] pro Bůh – jak s tělocvikem souvisí? Ty dejme u větším počtu třeba 

do Besed a spolků podobných, každého vůbec tam, kam patří a s čím jeho činnost 
                                                 
115 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 193. 
116 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 215. 
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souvisí.“117  

Podle pravidel souměrnosti a poměrnosti má být tedy celek symetrický, avšak v 

poměrech mezi více než dvěma články musí panovat proporce zlatého řezu.  

„Poslední nárok, který na výkony a předměty tělocvičné činíme, jest, aby ladné 

byly.“118 Požadavek ladnosti se rozpadá do roviny ladnosti tvaru, vztažené na cvičení, a 

ladnosti barev, aplikované na sokolský kroj. Ladnost cviku znamená, že jednotlivé tvary by 

měly být prováděny bez přerušení a zvláštních výchylek. Také úhly svírané jednotlivými 

údy cvičícího by neměly být příliš ostré. I z tohoto důvodu Tyrš zavrhuje nenáviděný dřep, 

protože při něm „trup se stehnama, stehna s lýtkami velice ostrý úhel tvoří.“ 

Druhý imperativ ladnosti odvozuje Tyrš ze své teorie barev (z velkého množství 

nasbíraného materiálu a mnoha výpisků vyplývá, že se teorii barev věnoval dlouhodobě). 

Nachází ideální odstíny jednotlivých dílů kroje. Příliš červená košile navržená původně 

Fügnerem byla později postupně změněna na tmavší odstín. Také uherská kajda s provázky 

na upínání byla pozměněna jak co se týče odstínu, tak na Tyršův návrh i zapínání 

(provázky byly vyměněny za „českoslovanštější“ knoflíky).119 Kroj byl upraven tak, aby 

mohl hrát podstatnou roli při rejích a pochodech, kde se komplementární protiklad 

kombinace bez kajdy (červená košile) – s kajdou (Tyrš promyšleně zesiluje její zelený 

odstín) stávala důležitým distinktivním rysem. 

Ve všech pěti popsaných pravidlech se opět a znovu objevuje ona snaha vyloučit z 

veškeré činnosti Sokola jakoukoli náhodnost a nedourčenost. Vracíme se tedy zpět k  

sokolskému heslu: „Ve všem smysl!“ Estetika zde vnáší pomocí vše prostupujících 

„zákonů“ jednotu do celé sokolské subkultury. Stále další oblasti vědění se dostávají do 

jednotného sémantického pole. 

                                                 
117 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 200. 
118 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 216. 
119 TYRŠ, Miroslav: Tělocvik v ohledu estetickém. In: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 226. 
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6. Ticho 
 
Pokud myslíme sokolství (s jeho organizací, performacemi...) jako zvláštní část 

(subkulturu) české pozdněobrozenecké kultury 2. poloviny 19. století, je vhodné 

prozkoumat diferenci, v níž takto stojí vůči ostatním možným subkulturám. Tato diference 

se ukáže podstatnou pro samotnou možnost performace, neboť nepřítomnost cizího 

diskurzu – ticho se stává základní podmínkou jakékoli vlastní výpovědi. V této kapitole se 

tedy budu zabývat ohrazováním Sokola vůči konkurenčním ideologiím. Nesmíme přitom 

zapomínat, že toto vymezování se vůči „jinému“ konstituuje sebechápání Sokola. 

Již samotný vznik Sokola v zimě 1862 můžeme považovat za bezprostřední reakci na 

předcházející založení spolku pražských německých turnerů. Sokolové přebírali od 

německého spolku strukturu organizace a jiné prvky, které pokládali za vlastní. Němečtí 

turneři bývali zváni na veřejná cvičení Sokola a naopak Sokolové navštěvovali veřejná 

cvičení německého spolku. Také noviny u těchto příležitostí vždy srovnávaly úroveň 

Sokolů s výkony Prager Turnverein. Česko-německé dichotomii jako prostředku 

vymezování se Sokola se zde nehodlám podrobněji věnovat. Sokol tutu dichotomii přijímá 

s celou obrozeneckou kulturou a proto jako taková není tato dichotomie pro jeho postavení 

v české obrozenecké kultuře nijak konstitutivní.120  Záhy po založení jednoty však došlo k 

dalšímu důležitému vymezování se.  

Od jara 1862 je možné jasně rozeznat uvnitř Sokola dvě křídla: „politická strana“ 

(Thurn-Taxis, bratři Grégrové, Tonner, Skuherský, Barák) a „turnerská strana“ (Fügner, 

Tyrš). 

Politickou stranu vedenou hrabětem Thurn-Taxisem tvořili vesměs pozdější členové 

Mladočeské strany. Mezi těmito údy jednoty je zřetelná tendence vnímat Sokol primárně 

jako organizaci umožňující nacionální agitaci. Tělocvik měl být využit k prohloubení a 

šíření nacionálního uvědomění „českého“ obyvatelstva. Z tohoto uvažování vyplývá i 

činnost členů této strany. Již na ustavující schůzi byl proti Tyršovu návrhu sokolského 

hesla „Tužme se!“ postaven političtější návrh Julia Grégra „Silou ke svobodě!“. Zatímco 

„Tužme se“ zůstává uvnitř tělocvičného paradigmatu a nijak nevystupuje ze sémantického 

pole Tyršova tělocviku, druhé heslo míří implicitně121 mimo rámec cvičení.  Hrabě Thurn-

Taxis, který byl původně vážným kandidátem na post předsedy spolku, se projevy snažil 

agitovat mezi členstvem jednoty. Během výletu do Krče po slavnosti svěcení sokolského 

                                                 
120  MACURA, Vladimír: Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H 1995. 
121  DOLANSKÝ, Julius a kol.: Sto deset let Sokola. Praha: Olympia 1973, s. 12. 
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praporu dokonce došlo k otevřenému konfliktu mezi jím a vedením  Sokola (Fügner, Tyrš). 

Jeho opakovaný pokus o projev k účastníkům výletu byl Fügnerem a Tyršem 

bojkotován.122 

Turnerská strana, v níž byl jak Tyrš, tak Fügner, naopak považovala tělocvičný 

program za primární účel spolku a nacionální agitaci až za jakýsi vedlejší samozřejmý 

důsledek. Marxističtí historiografové (např. Jaroslav Marek) interpretovali později program 

turnerské strany jako konformismus maloburžoazie a ústupek tlaku rakouské policie. Z 

teoretických spisů Tyrše a Fügnera však jasně vyplývá (Hod olympický, Tělocvik v ohledu 

estetickém...), že tělesné cvičení skutečně považovali za nejvyšší smysl jednoty, důležitější 

než národní agitaci. Ta měla být až  přirozeným důsledkem činnosti jednoty. Na Tyršově 

přístupu je možné sledovat paradigmatický zlom ve vývoji  obrozenecké kultury. Národní 

sebeuvědomění se pro něho stává bezpříznakovým. Je samozřejmou součástí české kultury, 

avšak samo o sobě už nemá být náplní jeho činnosti. Mezi Tyršovými veřejnými spisy, 

projevy a jeho soukromými texty nacházím nápadný rozdíl. Veřejné spisy mají kupodivu 

ostřejší nacionálnější ráz. Je z toho snad možné vyvodit, že nacionální diskurz je v české 

kultuře 60. let již natolik etablovaný, že se stává pro Tyrše normativním a je na veřejnosti 

přímo vyžadován. 

V červnu 1862 došlo k rozhodujícímu konfliktu mezi oběma stranami. První zvolený 

výbor jednoty, v němž zasedalo mnoho členů hlásících se k politické skupině, byl vyzván k 

odstoupení. V následujících volbách v červenci, kterých se kvůli svému zatčení nezúčastnil 

Julius Grégr, zvítězila turnerská strana. Thurn-Taxis a Skuherský odešli z vedení jednoty. 

Tento výsledek byl potvrzen na valné hromadě v říjnu toho roku. Na protest proti tomu 

vystoupilo z jednoty v následujících dvou týdnech 200 sokolů. Dramatický pokles členstva 

v reakci na jasně nepolitický kurz Sokola se nezastavil a od listopadu 1862 do října 1863 

odešlo z jednoty dalších 300 údů.123 Eduard Tonner a Josef Barák se ve výboru udrželi do 

roku 1863, kdy jej také opustili. Tím byla definitivně z vedení spolku vytlačena politická 

strana. Ve vnitřním řádu byla zakázána jakákoli politická činnost v budovách Sokola, na 

výletech a při jiných akcích (oficiálně od začátku spolku zakázaná policií).  Pod Tyršovým 

ideologickým vedením se jednota měla stát organizací v rámci národní kultury stojící nad 

politikou a mimo jakoukoli jinou ideologii. Se sílícím sebevědomím, rozšiřujícím se a 

prohlubujícím se symbolickým polem sokolství, vznikala během roku 1862 svébytná 

                                                 
122 MAREK, Jaroslav: Založení Sokola a jeho úloha v 60. letech minulého století. Praha: Institud tělesné 
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123 MAREK, Jaroslav: Založení Sokola a jeho úloha v 60. letech minulého století. Praha: Institud tělesné 
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subkultura rezistentní vůči všem jiným myšlenkovým proudům, stojící v opozici i vůči 

politice. 

Během 60. let nedocházelo k žádné výraznější konfrontaci s konkurenčními 

subkulturami. Sokol v této době dosahuje velkých úspěchů a prudce roste. S přechodnou 

krizí jednot v druhé polovině sedmdesátých let se však situace mění. Poněkud nečekaně se 

největším nebezpečím pro sokolství v této době stalo dobrovolné hasičství. Zatímco v roce 

1868 Tyrš ještě podporoval a schvaloval zřizování hasičských odborů při jednotách, během 

sedmdesátých let se jeho názor na dobrovolné hasičství mění přes neutralitu po otevřené 

vystoupení proti šíření dobrovolného hasičství v roce 1878. Velké množství jednot (Nový 

Bydžov, Turnov...) se oddělilo od Sokola a stalo se sbory dobrovolných hasičů. Podle 

sokolských projevů byla nejsilnější motivací pro výměnu sokolství za hasičství svátečnější 

uniforma a především přilba, kterou dobrovolní hasiči užívali.124 Tato výčitka se v 

sokolských pramenech stále opakuje. Tyrš v letech 1878 – 1881 ve svých veřejných 

proslovech a na stránkách časopisu Sokol soustavně odmítal spojování jednot s hasičstvím. 

Argumentuje, že právě praktický aspekt hasičství znemožňuje jejich směšování. Sokol, 

který se „béře za účelem všeobecným a ideálnějším“, má podle Tyrše zůstat nad 

hasičskými sbory, které „čelí k účelu určitému, specielně praktickému.“125 Tyrš nechtěl 

vázat sokolství na žádnou praktickou činnost. Účelná fyzická zdatnost naprosto narušovala 

jeho představu o transcendentální harmonii „těla a duše“. Jakýkoli konkrétní účel cvičení 

byl cizí sokolskému uvažování o tělocviku. Vleklý spor o poměru Sokolů k dobrovolnému 

hasičství se projasnil až po zveřejnění Jaroměřské a Jičínské rezoluce. Zatímco ta první 

vzešla ze sjezdu několika středo- a východočeských jednot, na němž se shodly na 

mírnějším postupu vůči hasičství a odsouhlasily možné zřizování tzv. tělocvično-

hasičských jednot, Jičínská resoluce, která byla iniciací pouze jičínské jednoty, vytváření 

smíšených spolků nedoporučila. K oběma rezolucím se přihlásilo mnoho jednot, což mělo 

za následek zachování existence smíšených jednot. Během osmdesátých let se však v 

souvislosti s dalším prudkým rozvojem Sokola, odporem Pražské jednoty a též s 

odezněním módní vlny zastavilo směšování tělocvično-hasičských jednot. Od poloviny 

osmdesátých let již není dobrovolné  hasičství, které nedisponuje žádnou rozvinutou 

ideologií a symbolikou, pro Sokol vážným konkurentem. 

Do roku 1897, kdy začaly vznikat první dělnické jednoty, se Sokol nijak ostře 

nevyhraňoval proti socialistickému hnutí, avšak s úspěchem těchto jednot na přelomu 

století se jeho poměr k  socialismu dramaticky změnil. Nepřátelským „socialistou“ se nyní 
                                                 
124  TYRŠ, Miroslav: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 9-37. 
125  TYRŠ, Miroslav: O sokolské idei. Praha: Grégr a syn 1930, s. 13. 
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v očích sokolů stal i Masaryk.126 Významný prvorepublikový autor sokolské literatury a 

nadšený sokol Emanuel Chalupný byl prý v roce 1905 zbaven cvičitelství výborem jedné 

sokolské jednoty proto, že na schůzi prohlásil, že „Masaryk je Sokol a Tyršův 

následovník“.127 Jasný odpor k marxistické ideologii byl přes tradiční sokolský 

„demokratismus“ (bratrský pozdrav...) v Sokole patrný již dříve, avšak až nyní se proti 

marxismu začal Sokol programově ohrazovat. Aktivní členství v dělnických stranách bylo 

dostatečným důvodem k vylučování cvičenců ze Sokola, jak o tom svědčí zachované 

dokumenty z kárných řízení ČOS.128 Vyhrocený poměr mezi sokolskou a „socialistickou“ 

ideologií se začal uklidňovat až po první světové válce. 

Dosud jsem se ale nezmínil o hlavním ideovém odpůrci Sokola – církvi, slovy 

Sokolů „klerikalismu“ a „zpátečnictví“. V rámci této práce není možné provést bližší 

analýzu religiozity mezi řadovými členy, a proto se omezím pouze na diskurz oficiálních 

sokolských tiskovin produkovaných vedením spolku. 

Sokol patřil obecně mezi největší ideologické odpůrce katolické církve v českých 

zemích druhé poloviny 19. století.129 Tyrš se ještě před vznikem Sokola seznámil ve 

Fügnerově knihovně s Feuerbachem.130 Jeho pozdější pojednání o náboženství dokládají, 

že beze zbytku přejal jeho pojetí náboženství jako projekce lidských tužeb do abstraktních 

kategorií. Jeho vztah k církvi ale (stejně jako Feuerbachův) nebyl čistě zamítavý. Tyrš 

věnoval otázce náboženství krátký spis Mohamed a nauka jeho,131 který vyšel poprvé v 

Hálkových Květech roku 1870 po jeho návratu ze Švýcarska. Tyrš se originálním 

způsobem vyhnul problémům s úřady tím, že svoji kritiku adresoval místo křesťanství 

islámu. Po vylíčení tohoto náboženství („třetího náboženství“) ve Feuerbachových 

intencích ohlašuje Tyrš vznik nového, „čtvrtého náboženství“ „ducha lásky a osvěty“.132 V 

novém náboženství mělo nahradit vyznání víry „uznání zmíněného ducha“, modlitbu 

„zákony mravnosti a šlechetnosti“, pouť do Mekky „zřetel do budoucnosti lidstva a 

pokrok“, půst „zdržování se sobectví“, almužnu „racionální sociální stát“ a Džihád měl 

„směřovat proti všemu, co se staví do cesty pokroku.“133 Klíčovými pojmy tu jsou tedy 

pokrok, mravnost a racionální řád. V programovém spisu Náš úkol, směr a cíl Tyrš nazývá 
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sokolskou ideu „náboženstvím naším“.134 Tím ohlašovaným náboženstvím mělo být tedy 

sokolství a jeho církví jednota zahrnující celý národ. Takto se stává křesťanství skutečným 

konkurentem Sokola na jedné úrovni: „Sloužíme národu, oni [klerikálové] Římu, Sokolové 

světlu, klerikálové tmě, my svobodě, oni porobě.“135 

Také další zakladatel Sokola Josef Barák byl známý jako jeden z prvních, kteří v 

Čechách veřejně a soustavně protestovali proti křesťanskému pojetí světa. V letech 1867 – 

1873 vydával časopis Svoboda, který se původně zaměřoval proti dogmatu o papežské 

neomylnosti.136  

Zvláštní roli hrál v sokolské subkultuře kult Jana Husa a Jana Žižky. Jan Husa 

sokolové pojímali ne jako náboženského reformátora, ale obecně jako bojovníka s 

klerikalismem a církví. Jeho vlastní religiozita byla naprosto pominuta. Sokolové zakoupili 

údajný Husův dům v Husinci a účastnili se jednání s Kostnickým magistrátem na 

odkoupení prostor, v nichž Jan Hus pobýval. V roce 1913 vznikl k Sokolu volně 

přidružený Spolek pro zbudování pomníku Husova v Praze, který měl za cíl odhalit u 

příležitosti pětistého výročí upálení Jana Husa jeho pomník na Staroměstském náměstí. 

Česká obec sokolská důrazně apelovala na všechny údy Sokola, aby přispěli na tento 

pomník („Jednoty sokolské plňtež svou povinnost“).137 Přispívat se mělo ve splátkách v 

„památné dny tj.: 8.listopadu / Bílá hora, 30. května / Lipany, 6. července / upálení Jana 

Husa, 11. října / úmrtí Jana Žižky.“ Takto se finanční účast na stavbě pomníku proměnila 

ve vysoce symbolický čin.  

Jan Žižka byl díky svým konotacím strohosti a síly ještě vhodnější postavou pro 

začlenění do symbolického pole sokolství. Už v roce 1873 mu byl u Přibyslavi postaven 

mohutný památník ve stylu tehdy v Německu budovaných staveb na oslavu národních 

hrdinů (např. Siegfrieda a Hermanna).138 Žižka jako jediná skutečná historická postava 

směl být též podle Tyršova názoru zpodobněn v sokolských tělocvičnách. Byl považován 

za proroka, který ve své době rozpoznal důležitost péče o tělo a jeho sílu. Dvojice 

„demiurgů“ Hus – duch a Žižka – tělo tak tvoří mytický základ sokolské „kalokagathie“. 

Komenský pak díky své podpoře her funguje jako prostředník mezi nimi a Sokolem.  

Sokolský diskurz byl tedy od začátku ostře kritický vůči církvi, tato kritika se ale 

opět vyhrotila před první světovou válkou, kdy byly některé staré mechanismy ohrazování 
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se  institucionalizovány. V roce 1905 se mnozí sokolové podíleli na založení organizace 

Volná myšlenka, zabývající se aktivní kritikou katolické církve. Po založení Orla v roce 

1909 a vzniku jeho jednoty i v Praze v roce 1911 vznikla další třecí plocha mezi církví a 

Sokolem. Výpady proti ní, „klerikálům“ a „zpátečníkům“, byly v této době běžnou 

součástí populárního sokolského časopisu Sokolský věstník.  

V roce 1907 vyvinulo předsednictvo České obce sokolské důvěrně tajnou informační 

kampaň. Oběžníkem byly informovány jednotlivé župy, aby podávaly průběžné zprávy o 

„vzrůstu klerikálních postupů na českém venkově“.139 Odpovědi, které se vracely do centra, 

se velice liší. Část starostů odpovídala negativně s tím, že se ve své župě se nesetkali s 

narůstající agresivitou a záškodnickými akcemi „klerikálů“ (Louny, Most, Mělník...). 

Druhá část (Ústí nad Orlicí, Letovice...) přistupuje na diskurz centra a vyjmenovává dlouhé 

seznamy „podloudných akcí klerikálů“. Mezi ně prý patří distribuce klerikálních tiskovin, 

podpora „svých lidí“, zakládání náboženských spolků, „skrytá agitace“ atd.140 Takovým 

způsobem – výzvou k artikulaci – se daří odhalovat běžný církevní provoz jako 

„záškodnickou činnost klerikální kliky“. 

Nejúčinnějším mechanismem vyhraňování se vůči cizí ideologii katolické církve a 

udržování vlastní symbolické jednoty bylo vylučování členů a kárná řízení. Nejčastějším 

důvodem pro vyloučení z jednoty byl v prvním desetiletí 20. století po neplnění 

praktických povinností právě styk s klerikály. Jako dostatečný projev „nepokrokového“ a 

„zpátečnického smýšlení“ bylo možné označit účast na zábavě pořádané farním spolkem 

nebo na církevním procesí.141 V některých stížnostech údů Sokola je jmenována jako 

přitěžující okolnost i pravidelná návštěva kostela.142 Při vstupu nového člena do Sokola 

bylo doporučováno ověřit „pokrokovost“ jeho smýšlení.143 Kázeňský řád pro členstvo 

Jednot sokolských pro Království České zakazuje údům odebírat jakákoli politická a 

klerikální periodika a nedovoluje členství v žádném jiném spolku, zvláště náboženském.144  

Výše popsanými mechanismy sociální praxe (vylučování, kárná řízení, kázeňské 

řády) a diskurzivní praxe (resoluce, sokolská periodika a další sokolská literatura) byla 

udržována jednota sokolské subkultury. Můžeme je obrazně vnímat jako imunitní reakci 

sémantického pole proti cizím znakům. Protože sociální praxe nabývá své positivity skrze 
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diskurz, ale i zpětně sociální praxe konzervuje určitý způsob, jak se o ní vypovídá, 

můžeme tvrdit, že právě díky permanentnímu vyhraňování se vůči jiným subkulturám je 

možné zachovávat jednotné sémantické pole, které dovoluje uvnitř sebe sama volnou 

směnu znaků, a ta se zpětně v sociální praxi děje jako její bezproblémové přijímání. 

Konečně programové ohrazování se vůči církvi také dokládá, že sokolství nebylo pouze 

souborem praktického vědění, povinností a norem pro cvičence, ale aspirovalo na jednotný 

světonázor, který by nahradil křesťanství – Tyršovo „čtvrté náboženství“. 
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7. Inscenace 
 

Přistoupím nyní k samotné inscenaci sokolských cvičení. Pokusím se ji uchopit ve 

třech ohledech, a sice v jejím symbolickém prostoru, jako pokus o naplnění ideálu 

Gesamtkunstwerku a konečně jako performativní výpověď – rituál jednoty. Věnovat se 

budu především veřejným cvičením, která tvoří vrchol všech sokolských performací.  

 

7.1 Prostor 
Prostor cvičiště (sokolovna, venkovní cvičiště) zaujímá v sokolském myšlení zvláštní 

postavení. Cvičení je úzce vázáno na konkrétní prostor. Není možné cvičit kdekoli a 

kdykoli, nechce-li člověk sklidit posměch a vzbudit údiv – je třeba cvičit na místě k cvičení 

určeném. Sokolští historiografové a pamětníci nejčastěji dělí dějiny raného Sokola právě 

podle prostor, v nichž Pražský Sokol sídlil. Sokolové své budovy nazývali výrazy jako 

„nejvýmluvnější pomník“ aj.   Sokolství se se svými pravidly a věděním uzavírá do 

ohraničeného prostoru. Zde je jediným jazykem a jeho pravidla nejvyšším imperativem. V 

tomto ohraničeném prostoru, izolovaným ode všech cizích sémantických polí (politika, 

všednodennost...) snáze probíhá směna znaků. Z toho důvodu je třeba co možná nejlépe 

vydělit prostor cvičiště ze zbylého světa.  

Tyrš dává přednost cvičení v uzavřeném interiéru tělocvičny. „Zvláště při 

dostatečném osvětlení večerním je dojem v místnosti uzavřené mnohem skvostnější než za 

denního světla a pod otevřeným nebem [...].”145 Ale i v rámci tělocvičny je vedena hranice. 

Diváci jsou usazeni na galeriích a v postranních prostorách.  Cvičenci vchází do prostoru 

za zvláštního signálu trubačského sboru  vytvořeného z členů Sokola. Při jiném znamení 

opět odcházejí z prostoru cvičiště. Cvičiště v centru má tedy status zvláštního 

symbolického prostoru. Zde probíhá performace. Tato symbolická výlučnost prostoru 

cvičiště se však neváže na praktické důvody a čas veřejného cvičení. Jeho status se ani po 

skončení slavnosti nemění: „Na témže místě pít a tančit, kde právě nejvyšší slavnost 

spolková se odbývala, je bez odporu profanace, je znesvěcením věci a místa, jež každému 

srdci v pravdě Sokolskému odporné by hnusné býti musí.“146 Jakákoli činnost v centru 

cvičiště spojená s jiným jazykem (cizím sémantický polem) než se sokolským cvičením 

je vnímána jako blasfémie – svatokrádež.147 
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Z technických důvodů však není možné pořádat ta největší cvičení v interiéru: „Kde 

tedy veřejné cvičení pod otevřeným nebem se odbývati musí, vytkniž se čtverhran obdélný, 

jehož kratší strana k delší as v poměru 3:5 nachází.“148 Sokolové k dokonalejšímu 

vydělení prostoru cvičiště z okolního světa (vždy směřujícího k izolaci od všech cizích 

diskurzů) využívali i přirozeného terénu – všechna venkovní veřejná cvičení Pražského 

Sokola v prvních dvaceti letech se odehrávala na vltavských ostrovech (Rohanském a 

Sřeleckém). Ostrov tak přirozeně vymezoval prostor, v němž měl volně znít sokolský 

diskurz.149 Podobně jako v sokolovně je i zde oddělen samotný prostor performace – 

„nitro“ od zbylého prostoru pro diváky a zázemí: „Vnější obvod budiž nepřetržitou řadou  

improvisovaných lavic a sedadel obehnán. Krásná pleť [ženy a dívky, viz 7.2] na nich 

sedící pak zároveň úkol strážných andělů zastává nedadouc nepovolaným divákům 

libovolně do nitra vniknouti.“150 Jako vzorové uspořádání může sloužit cvičení z roku 

1882. Při okraji cvičiště byly rozmístěny řady praporů. Na dvou koncích byly vybudovány 

dvě vysoké tribuny na sezení, na zbylých stranách další dvě ke stání. 720 cvičenců 

přicházelo na cvičiště jen jedinou uličkou uprostřed jedné z tribun. Cvičiště zaujímalo 

téměř celý Střelecký ostrov. Leželo tak na jednu stranu v centru Prahy, na druhou stranu 

bylo dokonale vyděleno z cizích sémantických struktur hladinou Vltavy.  

Další vlastností samotého prostoru cvičiště je jeho jednotná orientace. Cvičiště má 

svoji „přední“ a „zadní“, „levou“ a „pravou“ stranu orientované vzhledem k cvičícímu údu. 

Náčelník jednoty zaujímá místo na nízké tribuně v čele cvičiště. Po obou stranách má při 

prostných cvičeních na dalších plošinách dva „ukazovatele“, kteří na jeho velení 

předcvičují ostatním. Vchod na cvičiště je „zezadu“, tedy ze strany protilehlé náčelníkově 

tribuně.  

Prostor cvičiště je tedy přísně ohraničeným, jednotně směrem k náčelníkově plošině 

orientovaným symbolický centrem – „nitrem“, ve kterém vládne pouze výpověď 

                                                                                                                                                    
„opravdovějšího“, ontologicky zajištěnějšího do prostoru. Eliade považuje rozdělení prostoru na posvátný 
a profánní za typický projev náboženského myšlení, který se s rozpadem jednotné moci náboženství 
nerozpouští, ale transformuje v sekulárním myšlení. Prostorová hierofanie tvoří symbolické centrum, 
které pořádá své okolí a dává mu význam, mění chaos v kosmos: „Když v určité hierofanii dochází 
k projevu posvátného, nevzniká tím pouze zářez do stejnorodosti prostoru, nýbrž odhaluje se určitá 
absolutní skutečnost, která tvoří protiklad k neskutečnosti nezměrné okolní rozlohy.“ ELIADE, Mircea: 
Posvátné a profánní. Praha: OIKOYMENH 2006, s. 18. 

148  Cvičení veřejná a závodnická. Praha: Grégr a syn 1932, s. 204    
       Pokud se člověk ocitne na novém území, je třeba podle Mircea Eliadeho prvně provést „Stiftung“ ( v 

němčině to znamená současně vykolíkování určitého prostoru i založení nového řádu, organizace… – 
zkulturnění a obdarování...), tedy vymezení prostoru hierofanie – oltář, cvičiště: „díky středu je možné 
orientatio“. ELIADE, Mircea: Posvátné a profánní. Praha: OIKOYMENH 2006, s. 46. 

149  Zde se vracím k pojetí diskurzu jako souboru výpovědí, které mohou být přítomny skrze artikulaci 
v sociální praxi (viz úvod). Diskurz pak určuje horizont, v němž nabývá tato sociální praxe přirozenosti a 
patřičnosti. 

150  Cvičení veřejná a závodnická. Praha: Grégr a syn 1932, s. 204 
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performující jednoty. V tomto prostoru umlkají všechny jiné jazyky a dochází k nerušené 

sémióze – směně znaků.151 

 

7.2 Gesamtkunstwerk 
Veřejného cvičení jako vrcholné výpovědi jednoty se na rozdíl od běžného cvičení 

účastní též diváci. Z toho vzniká potřeba zahrnout i je do ritálu performující jednoty a 

zprostředkovat jim tak zvláštními teatralizujícími prostředky sokolské myšlení. Pro tento 

účel je využívána hudba, výtvarné dekorace, mluvené slovo a divadelní gesta. Vlastní 

cvičení se tak zmnožuje dalšími médii a stává se jen částí (byť centrální) jakéhosi 

univerzálního uměleckého díla – Gesamtkunstwerku. 

Při každém veřejném cvičení se užívalo hudebního doprovodu. První slavnosti 

doprovázel sbor Hlaholu. Při svěcení sokolského praporu byly jednotlivé proslovy 

odděleny zpěvem chorálů. Na cvičení v březnu 1863 zajišťoval hudbu už vlastní sokolský 

orchestr. Opět zde nechyběl chorál. Celé cvičení začínalo overturou „Vlasta“ Edvarda 

Nápravníka. Hudba buď doprovázela cvičení (při reji a prostných) a nebo oddělovala 

jednotlivé výkony (chorál, overtura, pochod). V prvním případě bylo nutné sladit tzv. 

časomíru – takt skladby se sestavou cviků. Na dalších cvičeních se využívalo vlastního 

orchestru, vypomáhal Hlahol, nebo dokonce hudba vojenské posádky. Při jednotě se 

vytvořil také zmíněný trubačský sbor, který vedl sbormistr. Používaly se zvláštní křídlovky 

nazývané „sokolovky“. Sbor hrál sokolské pochody od autorů J. Pavlise, A. Valenty-

Mělnického a dalších, ale především měl za úkol udávat tzv. „znamení“. Jednotlivé výkony 

byly organizovány, rytmizovány a zmnožovány těmito zvukovými signály tak, že 

docházelo k jejich splétání (viz znamení při příchodu a odchodu z prostoru cvičiště 7.1). 

Na celistvém výrazu cvičení se podílely také výtvarné dekorace. Členové 

cvičitelského sboru  byli označeni barevnými šerpami, které označovaly jejich funkci – 

starosta červeno-bílou, praporečník červeno-bílo-modrou, náčelník s cvičiteli modrou a 

pobočník červenou. Cvičenci mívali ze začátku úbor složený z částí kroje, podle potřeby s 

kajdou či pouze s červenou košilí (viz kap. Stylistika), později se používaly přiléhavé 

trikoty bez rukávů, které vzbuzovaly u diváků velký údiv.152 Při venkovních cvičeních 

                                                 
151  Sociálními důsledky svébytnosti tohoto jazyka je i proklamovaná demokratičnost, která se v sokolské 

organizaci uplatňuje. Příkladem je na straně diskurzivní praxe často citované jednotné oslovení „Bratře“, 
na straně sociální praxe pak například funkce hlasování, která se v řízení organizace uplatňuje. Veškerá 
hierarchie je zde jen částečně závislá na sociálním postavení člena mimo spolek. Jisté sociální uspořádání 
přesto zůstává při sokolských akcích zachováno. Například „významné“ osobnosti (viz níže) při cvičení 
obyčejně zasedají na zvláštní tribuně spolu s vedením spolku. 

152 Trikotiada (neznámý autor) In. : Pamatnik Sokola Pražského. Praha: Sokol Pražský 1883. 
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sokolové ozdobili cvičiště stožáry s prapory jednot. V roce 1882 u vchodu umístili sochy 

Slavie a Čechie. Při této slavnosti se organizátorům podařilo zakomponovat do cvičiště i 

prvek ohně, když „nad vchodem se skvěl veliký monogram sokolský z plaménků 

plynových.“153 

Kontakt s divákem udržovaly slavnostní proslovy vložené na začátek a konec 

cvičení. Diváci při nich podle zpráv z Národních listů provolávali hesla („Sláva“, „Ať 

žije“...) a opakovali části proslovů („Nepodáme se nikdy“).154 Projevy byly nejčastěji 

věnovány významu Sokola a tělocviku pro „národní život“, dále památce zemřelého 

Fügnera a zásluhám náčelníka Tyrše.     

Z dobových popisů veřejných cvičení a slavností vystupují dvě výrazné skupiny 

diváků: „významné osobnosti“ a „krásná pleť“ (ženy a dívky). Mezi významnými 

osobnostmi, které dokládaly význam Sokola, se v prvních letech objevují pravidelně dr. 

Rieger, purkmistr Pštross, později purkmistři Dittrich a Skramlík, místodržitelský rada 

Neubauer, v roce 1882 i místodržitel baron Kraus, policejní ředitel rytíř Stejskal a vždy 

„několik poslanců českých“.  

Nejvýraznější skupinou je ale „krásná pleť“, která v komentářích často zastupuje 

všechny diváky, a tvoří tak dialogického partnera k performujícím cvičencům: „Zejména 

naše krásná pleť vyslala tak spanilých zástupkyň ze středu svého, že všichni ti ztepilí jonáci 

s tím ohnivější rytířskou horlivostí závoditi mohli též o projevy spokojenosti neb obdivu, 

které na sličných tvářích těch se pozorovaly.“155 Na citátu z předešlé strany týkajícím se 

ohrazení cvičiště také vystupují „krásné tváře“, které „úkol strážných andělů zastáv[ají]“. 

Tato role ochránkyní Sokola byla už na slavnosti svěcení praporu v červnu 1862 

personifikována v osobě „Matky praporu“, Karolíně Světlé. Matka praporu hrála při této 

slavnosti centrální úlohu. Jako zástupkyně „sester“ a „kmoter“ (krásné pleti) předala po 

zahájení a zpěvu chorálu oficiálně „bratrům“ prapor – „výrobek to pilnosti jejich“.156 Po 

její řeči následoval rituál zatloukání hřebů. Do dvanácti hřebů byla vyryta hesla, která byla 

postupně významnými zástupkyněmi krásné pleti pí. Fügnerovou, kněžnou Taxisovou, pí. 

Riegrovou, Šteffkovou, Kolářovou, sl. Křížkovou, sl. Marií a Terezií Macháčkovými a sl. 

Bohdankou a Klementinou Hanušovými provolávána a následně opakována cvičenci 

jednoty. Poté kmotry vtloukaly hřeby do žerdi praporu. První a poslední vtloukla Matka 

praporu, aby celkový počet dával dvanáct. Popis této slavnosti byl přiložen jako základní 

                                                 
153  Památník Sokola Pražského. Praha: Sokol Pražský 1883, s. 139. 
154 Květen 1869. Cvičení veřejná a závodnická. Praha: Grégr a syn 1932, s. 143. 
155 Cvičení veřejná a závodnická. Praha: Grégr a syn 1932, s. 665 
156 Autorem malby na praporu je Josef Mánes. 
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dokument k Pravidlům (stanovám a řádům) jednoty. Funkce Karolíny Světlé však 

nezanikla s první slavností, ale i na dalších cvičeních vystupovala jako „Matka praporu“ – 

matriarchální ochránkyně spolku a prostřednice mezi krásnou pletí a cvičícími údy. Spolu s 

dcerou Jindřicha Fügnera Renátou, pozdější Tyršovou ženou, předávala slavnostně během 

cvičení po zápase a šermu vítězům ceny. Také samotný prapor, do něhož byla vložena 

věnovací listina, dostal vysoce symbolickou funkci hlavní relikvie-fetiše: „Tu prapor náš, 

tu síly střed – tu tábor českých bratří!“157 Podobných symbolických gest je možné nalézt 

více. Za všechny uvedu například rozporuplně působící motiv monstrance – poprsí 

Fügnera, „okolo jehož hlavy čepele paprskovitě se rozkládaly přiléhajíce k žerdi”, které 

stálo na podstavci nad  branou do cvičiště na Střeleckém ostrově v roce 1882. 

Právě popsané teatralizující prostředky rozváděly, opisovaly a zmnožovaly 

performativní výpověď cvičenců na cvičišti do plnosti Gesamtkunstwerku s jedním 

centrem v „nitru“ cvičiště.  

 

 

7.3 Performace 
Nyní se jen krátce soustředím na samotné jádro inscenace – na performující cvičence 

na cvičišti, v centru, ke kterému směřovala polyfonie všech výše popsaných znaků. Vyjdu 

při tom z popisu dobového účastníka veřejného cvičení: „Tu sta a sta paží tvořilo plochy, 

buď kolmé, buď vahorovné, buď zase šiké; tu dunivě zněly výpady při postavení antiku 

připomínajících; tu mohutné šinuly se v ladném pohybu celé řady bočně anebo čelně  jako 

vlny příboje. Různé a bezvadné, jako jedinou jen obrovskou vůlí vykouzlené provedení 

slavilo pravý triumf.“158 Prožitek popisované jednoty nastává tedy v hromadné artikulaci, 

uskutečněné jako řada přesných pohybů jednotlivých údů podřízených předem danému a 

definovanému syntagmatu. Každý cvičenec - „úd“ jako osobnost mizí (v popisu není vůbec 

přítomen) – je redukován na signifikantní tvar: kolmá – vahorovná – šiká paže, boční – 

čelní řady... Cvičenec se celý stává čistým znakem, ztrácí svoji identitu a díky tomu 

generuje (performuje) smysl na úrovni celku syntagmatu. V roce 1865 si Miroslav Tyrš 

poznamenal do svého sešitu bezprostřední dojem: „Veřejná cvičení. Cvičící – cit 

sounáležitosti – nadšenost – zapomíná se na maličkosti, jsou-li v masách. Malichernosti 

odpadávají jen něco málo všeobecných vzácných pomyslů zbývá. Duchové stékají jakoby, a 

                                                 
157  Památník Sokola Pražského. Praha: Sokol Pražský 1883, s. 136 
158  Památník Sokola Pražského. Praha: Sokol Pražský 1883, s. 141 
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mizí úzkoprsost jednotlivců.“159 Skrze své tělocvičným logem proniknuté tělo participuje 

cvičenec na této jednotě – požívá zvláštní milosti. Zdá se, že zde subjekt a tělo nacházejí 

své ztracené pevné místo, přesněji řečeno rozpouští se v performaci a jsou nahrazeny 

subjektem a tělem kolektivním. Sokolství svým věděním a praxí zasazuje cvičence do nově 

zabydleného světa, který mu dává smysl. Prostor hierofanie přetváří původní chaos v 

zabydlený sokolský kosmos.160 

 

                                                 
159 Cvičení veřejná a závodnická. Praha: Grégr a syn 1932, s. 101. 
160 ELIADE, Mircea: Posvátné a profánní. Praha: OIKOYMENH 2006, s. 18-48. 
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Závěr 
 

 

Na začátku této práce jsem sledoval vznik nového diskurzu o cvičícím těle – 

tělocviku. Tento zlom je možné popsat s Michelem Foucaultem jako důsledek rozpadu 

klasické epistémé a datovat jej tak  na přelom 18. a 19. století. Se zpožděním dalšího půl 

století se tento diskurz rozezněl také v českých zemích a byl institucializován v podobě 

Sokola. V krátké době bylo tělo zasazeno do širokých sémantických polí, která jej opředla 

novým věděním a symboly. V kapitolách Segmentace, Kombinatorika a Stylistika jsem se 

pokusil popsat mechanismy, jak vznikalo toto nové vědění o těle a jakým jazykem 

promlouvalo k cvičencům a divákům. Původní snaha Tyrše o artikulování pohybu se 

obrátila a pohyb sám se stal médiem artikulace. Základní podmínkou pro tuto operaci byla 

existence cviku jako elementární, přesně a objektivně existující jednotky pohybu. Veškerý 

možný pohyb pružného těla byl tak rozlámán do množství přesně definovaných segmentů, 

mezi nimiž byly nalezeny skryté příbuznosti a rozdíly. Neobyčejně důmyslná soustava 

pojmů měla racionálně uspořádat veškeré množství kombinací úhlů cvičencových údů a 

jejich změn. Takovým způsobem byl ustanoven tělocvik jako oblast vědění a tělocvičná 

praxe jako ritualizovaná výpověď jednoty. Následně jsem mírně odbočil a zběžně  vylíčil 

vztah Sokola k alternativním subkulturám, především jeho vyhraňování se vůči  

„klerikalismu“. V poslední kapitole jsem se ale vrátil k hlavnímu tématu práce – 

sokolskému jazyku a předvedl ve třech aspektech (prostor, Gesamtkunstwerk a 

performace) jeho inscenaci při veřejných cvičeních.  

Nyní je na místě zasadit sokolství do širšího kontextu kulturního vývoje 19. století. 

Naskýtá se otázka, jaké místo má v této kultuře pozoruhodný průnik logu do oblasti těla – 

ta zuřivá klasifikace, důsledná taxonomizace, dělení, ohraničování, vytváření pravidel, 

zvyků a celá ta polyfonie znaků na veřejných cvičeních? Jako odpověď se nám nabízí hned 

několik konceptů kulturních dějin 19. století, z nichž dva nejvhodnější jsou pravděpodobně 

nacionalismus a sekularizace – „odkouzlování světa“.161 V souvislosti se Sokolem se 

nejčastěji mluví o nacionalismu. Záměrně jsem se této kategorii snažil ve své práci 

vyhnout, protože si myslím, že by mohla více zatemnit než osvětlit. Převést sokolství na 

těžko redukovatelný pojem nacionalismu jenom přesouvá problém dál, protože by pak 

měla následovat obtížně zodpověditelná otázka po tom, co je nacionalismus a proč 

vzniknul. Navíc jsem v kapitole Ticho ukázal, že Tyrš sám důrazně odmítal, aby se Sokol 
                                                 
161 Tento pojem používá jak Max Weber, tak Marcel Gauchet, a proto se kloním spíše k tomuto výrazu. 
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stal jednoduše obyčejným prostředkem národní agitace. Naproti tomu pojetí Sokola jako 

sekulárního náboženství otevírá nové interpretační možnosti. Během celého výkladu 

nebylo možné přehlédnout stále se opakující kvazireligiózní prvky, ať už to bylo na úrovni 

jednotlivých symbolů jako Fügnerova monstrance či zatloukání hřebů, prostorového 

uspořádání cvičiště po vzoru kostelní lodi, na úrovni struktury slavností (veřejná cvičení 

kopírují uspořádání mše, sokolské výlety církevní procesí), tak i na úrovni celkového 

prožitku účastníků slavnosti. K těmto konkrétním příkladům se přidává i Tyršova 

teoretická reflexe – jeho koncept „čtvrtého náboženství“ a neobyčejná rezistence Sokolů 

vůči všem jiným religiózním a kvazireligiózním systémům (klerikalismu a marxismu).  

Pokud tedy přijmeme pojetí Sokola jako kvazireligiózního hnutí, dostane se nám tím 

do souvislosti s celým procesem „odkouzlování světa“. Michel Foucault nijak nevysvětluje 

popisovaný zlom, dá se ale tušit, že tou podstatnou změnou, která se zde udála, byla změna 

statutu Boha v klasické epistémé. Jeho logos je tím všudypřítomným řádem, který zde 

zakládá racionální tabulkové uspořádání bytí a ustanovuje jeho soulad s jazykovou 

reprezentací. Sokol vzniká právě tehdy, kdy rychle slábne moc náboženství dávat 

všeobecně platný universální obraz uspořádání světa.162 Jde o dva momenty jednoho 

pohybu, u nichž nemá smysl určovat příčinnost. Pokud zavrhneme náboženství jako 

univerzální generátor smyslu, ztrácí subjekt bezprostředně spojený s nadějí na vykoupení a 

tělo nalézající své místo díky tělu Kristovu ukotvení ve světě. Přesto ale nedochází k 

žádnému návratu do mytického stavu chaosu. Nehroutí se nezajištěná hra znaků. Mění se 

pouze tvar. Člověk se sám staví na místo měřítka všech věcí. Protože byl dříve stvořením 

mezi jinými stvořeními, stává se teď subjektem mezi objekty. Hru nikdo a nic jiného 

nezajišťuje, a proto musí i on sám (člověk) být svým vlastním objektem. 

Místo křesťanského vyznání tedy okamžitě může nahradit sokolské vědění, které 

využívá starých figur. Sokolský logos dává subjektu místo v jednotě symbolizující národ 

(tady se potkáváme s nacionalistickým výkladem) a tělo začleňuje do jednotného „těla 

národního“. Svět se taxonomizací a klasifikací nově „zabydluje“. V rozevřené světlině 

veřejná artikulace cvičení vytváří tento řád a současně o něm vypovídá. 

 

 

 

 

                                                 
162 Tento fakt ale nijak neodporuje tomu, jak tvrdí Marcel Gauchet v Odkouzlování světa, že náboženství a 

náboženský obraz světa přetrvává dál. GAUCHET, Marcel: Odkouzlování světa: Dějiny náboženství jako 
věci veřejné. Brno: Centum pro studium demokracie a kultury 2004. 
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Přehled Tyršovy tělocvičné soustavy In. : PECHLÁT, Augustin: Tyršův tělocvik. Praha: 1932, s. 26 - 28. 

Odbor I. : Cvičení bez nářadí a bez pomoci neb odporu cvičenců jiných – tříd nemá. 

Dělí se na dvě odvětví hlavní: 

1.cvičení prostná 

2.cvičení pořadová 

 1.Odvětví : cvičení prostná dělí se opět na odvětví podřízená: 

A) cvičení prostná na místě 

B) cvičení prostná s místa. 

A) Při cvičeních prostných na místě rozeznávají se cvičební druhy hlavní: 

a) změna postojů a poloh 

b) poskoky 

c) obraty 

d) pohyby 

e) výdrže 

B) Základem cvičení prostných s místa jsou: krok, sum, skok, jejich spojením obdržíme hlavní druhy: 

a) chody (pochod, chod přísunný atd.) 

b) klusy (poklus, cval, běh) 

2. Odvětví cvičení pořadová dělí se opět na podřízená odvětví: 

A) cvičení jednotlivce 

B) cvičení dvojice 

C) cvičení členu 

D) cvičení čety 

E) cvičení sboru 

F) cvičení praporu 

Odbor II. : Cvičení nářaďová dělí se na dvě třídy hlavní:  

II.I) cvičení s nářadím 

II.II) cvičení na nářadí 

Prvá třída (II.I) se dělí na třídy podřízené:  

cvičení s nářadím, které zvedáme 

cvičení s nářadím kterým vrháme 

Odvětvími cvičení s náčiními, které zvedáme jsou: 

1. cvičení s činkami 

2. cvičení s tyčemi 

3. cvičení s kužely 

4. cvičení s břemeny 

Druhy cvičení s tyčemi jsou: 

a) změny držení tyče 

b) změny polohy tyče 

c) změny polohy rukou 

d) změny v polohách paže 

e) změny výše tyče  

f) polohy úpolnické 



Odvětvími cvičení s náčiními, kterým vrháme jsou: 

1. vrhání kamenem, koulí, krychlí, míčem 

2. vrhání toušem 

3. vrhání oštěpem 

Druhá třída (II.II) cvičení na nářadích dělí se na odvětví: 

1. cvičení ve skoku dalekém, vysokém, hlubokém, útokem, o tyči 

2. cvičení na koni, koze, stolu: na šíř, na dél 

3. cvičení na bradlech 

4. cvičení na hrazdě: pevné, visuté 

5. cvičení na kruzích 

6. cvičení na kolovadlech 

7. cvičení na žebříku: kolmém, šikmém, vodorovném 

8. cvičení na šplhadlech: na tyči, na laně, na stožáru 

9. cvičení na kladině 

10. cvičení na chůdách atd. 

U cviků na nářadí rozeznávají se podle příbuzných vlastností cvičební druhy: 

a) vis a změny visu 

b) podpor a změny podporu 

c) sed a změny sedu  

d) ručkování 

e) komíhání 

f) obraty 

g) výmyky 

h) vzepření 

i) přemyky 

j) toče 

k) mety 

l) výdrže 

Odbor III. : Cvičení toliko pomocí jiných proveditelná – skupiny dělí se na třídy podle toho, zda je cvičíme: 

III.I bez nářadí a náčiní 

III.II s náčiním 

III.III  na nářadí 

Odvětví hlavní tohoto odboru jsou obdobná jako odvětví cvičení s náčiním, které zvedáme a jako odvětví cvičení na 

nářadí 

Odbor IV. : Cvičení při nichž přemáháme odpor síly živé – úpoly, dělí se na odvětví: 

1. odpory 

2. zápas 

3. rohování 

4. šerm holí: krátkou, dlouhou 

5. šavlí 

6. končířem 

7. bodákem


