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Úvod
Zd vodn ní tématu

ÚÚvvoodd

ZZdd vvooddnn nníí ttéémmaattuu

eská spole nost prošla v minulých letech mnohými zm nami, které ovliv ují a budou 

ovliv ovat její další sm ování. Rok 1989 odstartoval období hledání její nové identity,

promítající se zásadním zp sobem také do všech oblastí spole enského života. Vstupem

eské republiky do Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie (EU), p ijmutím

jistých závazk  a spoluodpov dnosti na d ní v sou asném sv t  nastoupila spole nost

cestu, znamenající rozsáhlé zásahy také do oblasti bezpe nostní politiky státu. A práv

v tomto transforma ním období se naskytuje p íležitost inspirace minulými zkušenostmi,

které sice neukazují konkrétní návod, ale mohou odpov dným osobám poskytnout d leži-

té informace, díky nimž m že být rozhodovací proces úsp šn jší.

Zám rem transformace armády eské republiky bylo vytvo it armádu malou, mo-

derní a pln  profesionální. Vnik nové koncepce se pochopiteln  odrazil také v oblasti

výcviku, do jehož rámce spadá vojenská t lovýchova. Nové pojetí t lovýchovného proce-

su bylo koncipováno v posledním desetiletí minulého století a znamenalo položení d razu

na tzv. Speciální t lesnou p ípravu (STP).

Jednalo se o dokonalejší, více propracovanou a obsáhlejší t lesnou výchovu

v ozbrojených složkách. Jejím hlavním úkolem se stala p íprava vojáka do boje, kdy byl

výcvik veden za ú elem dosažení co nejvyšší úrovn  pohybových schopností a dovednos-

tí. Proto je pro nás velmi d ležité znát historické souvislosti z d ív jších dob, abychom se 

nedopoušt li obdobných chyb jako v minulosti a dop áli našim profesionál m tu nejlepší

pé i v oblasti výcviku. 

Jedním z d vod , pro  jsem si téma p edkládané diplomové práce zvolila, byla

snaha o rozší ení a zkvalitn ní dosavadních teoretických znalostí o armádní t lovýchov .

Dalším podstatným d vodem byla p irozená pot eba dozv d t se více o problematice,

jež se stane v blízké budoucnosti každodenní náplní mého profesního života. Ur itou vý-

zvou se pak stal fakt, že dosud nikdo téma tímto zp sobem a v tomto asovém rozmezí

nepublikoval.
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Úvod
Specifikace problému

SSppeecciiffiikkaaccee pprroobblléémmuu

T lesná cvi ení hrají v život lov ka významnou a všestrannou roli. V d jinách lid-

stva byl na jejich provozování kladen r zný d raz, v závislosti na spole enských podmín-

kách, vývoji poznání a v neposlední ad  také vývoji vojenské organizace stát .

elikovský a kol. (1979) uvádí, že b hem vývoje lidské motoriky došlo k postupné 

diferenciaci p ti navzájem se prolínajících základních oblastí, mezi n ž pat í také bojová 

(vojenská) motorika.1 Ta má sv j p vod v zápasení lov ka s p írodou, zv í a s lov kem

– protivníkem. Její podoba a rozsah byla a stále je ur ována zp sobem boje (útok,

obrana), používanými zbran mi, taktikou a strategií.

Za nejstarší bojové innosti se považují zápas, p stní boj, boj kamenem, ošt pem,

lukem a šípem, me em, dýkou, sekerou, pozd ji st elnou zbraní apod. Tyto innosti byly

také sou ástí obsahu nejr zn jších her i sout ží, a zárove  byly hlavní náplní zkoušek

mladých chlapc  pro život dosp lých muž  a pro pln ní všech povinností souvisejících

s obživou rodiny. Bojová innost tedy sehrála d ležitou úlohu ve vývoji lov ka a stala se 

sou ástí lidského života. I v dnešní dob  pat í bojové pohyby do vý tu schopností každé-

ho profesionálního vojáka a p ikládá se jim zna ný význam jak ve výchov , tak i ve vý-

cviku každého jedince. Úkolem armádní t lesné p ípravy je neustále rozvíjet a zdokona-

lovat pohybové schopnosti a dovednosti, formovat t lesnou odolnost proti vliv m extrém-

ních klimatických podmínek, ale také proti faktor m, které vyplývají z bojových situací

(chlad, teplo, nedostatek potravin, vlhko, hluk, nedostatek spánku apod.). Dále má za 

úkol seznámit cvi ence se situacemi, p i kterých dochází ke zna n  vysoké t lesné a psy-

chické zát ži a vyp stovat tak u vojáka správnou reakci na vzniklé náro né situace. Ná-

ro ným výcvikem voják dosahuje nejen optimální úrove  požadovaných schopností a do-

vedností, ale jsou posilovány také d ležité osobní vlastnosti (vytrvalost, v le, zodpov d-

nost, state nost, loajalita aj.), které hráli ve vztahu k státu a národu zásadní roli již v do-

bách antiky.

Cílem p edkládané práce je poskytnout ucelený p ehled vývoje t lesných cvi ení se 

zam ením na prvky armádní t lesné p ípravy v návaznosti na dobový kontext s po-

známkou (!), že po ínaje 19. stoletím p echázím z obecného vývoje k jedine nému vývoji

na p d eských zemí.

1 1. Základní motorika (základní pohybový fond); 2. Pracovní (profesionální) motorika; 3. Bojová (vojen-
ská) motorika; 4. Kulturn -um lecká motorika; 5. T locvi ná a sportovní motorika. Srov. ELIKOVSKÝ, S. 
aj. Antropomotorika: Pro studující t lesnou výchovu, str. 33.
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Úvod
Kontext  problému / Metodologický postup

Ohniskem mého zájmu se stal obecný p ístup k t lesným cvi ením v závislosti na cha-

rakteru spole nosti, charakteru armád (výzbroj, výstroj, taktika, strategie) a organizaci

celkové fyzické p ípravy voják . Jistým omezením byla dostupnost informací, nicmén  i 

tak se domnívám, že s ohledem na požadovaný rozsah a hloubku diplomové práce by

zvolený rozsah informa ních zdroj , uvedený v soupisu použité literatury, m l být dosta-

ující.

KKoonntteexxtt pprroobblléémmuu

Diachronní ( asové) a synchronní (kontext) vymezení tématu vyžadovalo prostudo-

vání rozsáhlého množství literatury a pramen , které uvádím ve výb ru použité literatury.

Vzhledem k tomu, že téma dosud nebylo v takovém rozsahu zpracováno, p edkládaná

diplomová práce je pilotní vývojovou studií problému a zárove  podkladem a výzvou

pro její další rozpracování a dopln ní.

MMeettooddoollooggiicckkýý ppoossttuupp

P edkládaná práce je vývojová studie fenoménu armádní t lesné p ípravy v histo-

rickém kontextu vývoje spole nosti. Zpracování tak širokého tématu vyžadovalo promyš-

lený postup práce v souladu s metodologickými zásadami výzkumné práce.

Výzkum byl rozvržen do ty  základních etap: shromážd ní podkladového materiálu

(heuristika), rozbor a hodnocení (kritika), výklad (interpretace) a spojení a zpracování

(syntéza). Jednotlivé etapy pochopiteln  nelze od sebe striktn  odlišit, nebo  v pr b hu

práce docházelo k jejich áste nému prolínání (nap . heuristika-kritika). V první fázi jsem

po volb  tématu a stanovení problému zjiš ovala, na jaké úrovni bylo zvolené téma

zpracováno. Poté jsem ve spolupráci se svým školitelem zjiš ovala okruh možných zdroj

informací, u nichž jsem zjiš ovala jejich dokumenta ní hodnotu. Jednotlivé zdroje informa-

cí jsem podrobila analýze míry užite nosti informací, a pokud byl zdroj shledán relevant-

ním, za adila jsem ho do databáze informa ních zdroj , které se staly výchozím podkla-

dem pro zachycení (rekonstrukce) vývoje armádní t lesné p ípravy.

Základem v deckého p ístupu p i rozboru a hodnocení byla kritika vn jší a vnit ní,

umož ující respektování asového, obsahového a autorského p vodu, v etn  situace, ve-
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Úvod
Metodologický postup / Organizace hlavní ásti práce

doucí ke vzniku informa ního zdroje. Vzhledem k tomu, že kritická fáze výzkumu byla

podmín na odpovídající úrovní znalostí obecných d jin, jejich studiu jsem se pr b žn

v novala.

S kritikou informa ních zdroj  byla úzce spojena jejich interpretace, umož ující

v kombinaci s dalšími metodami rekonstrukci vývoje problému. Pokud jsem provád la

popis historické skute nosti a m la jsem k dispozici dostatek podkladového materiálu,

použila jsem metodu p ímou. V opa ném p ípad  jsem zvolila metodu neúplné indukce,

p ípadn  metodu nep ímou.

Z hlediska asového p ístupu daného problému jsem postupovala cestou progresivní

a retrospektivní metody. Použitím progresivní metody jsem sledovala jednotlivé události 

soub žn  s asovou osou, ímž jsem zabezpe ila dodržení chronologie. P i ur ování zá-

sadních událostí nebo jejich díl ích aspekt  jsem sledovala to, co se v dalším vývoji pro-

sadilo – tehdy jsem postupovala cestou retrospekce.

OOrrggaanniizzaaccee hhllaavvnníí áássttii pprrááccee

V zájmu zachování chronologické posloupnosti a logické návaznost jsem p edm t

výzkumu roz lenila do ty  hlavních kapitol (hlav), jež jsou zárove  d ležitými etapami ve

vývoji armádní t lesné p ípravy.

První kapitola „Na úsvitu d jin“ je retrospektivním náhledem na období od po átk

lidské civilizace až do nástupu a rozmachu osvícenectví, které zásadním zp sobem ovliv-

nilo nejen myšlení evropských spole ností. Nabízí p ehled vývoje t lesných cvi ení, v etn

jejich branných aspekt , od samotného po átku vývoje lov ka, p es první civilizace,

antické období, st edov k až do již zmi ovaného období osvícenectví.

Druhá kapitola „V dob  revolucí“ zachycuje výraznou etapu v d jinách Evropy, od-

startovanou výbuchem Velké Francouzské revoluce, vyúst nou v expanzi Napoleonovy 

Velké armády. Jako d sledek této expanze byla emancipa ní snaha jednotlivých okupo-

vaných národ , vedoucí k zavád ní všeobecné branné povinnosti a hledání optimální 

cesty k hromadnému výcviku, jež paradoxn  vytvo ila p íznivé podmínky pro rozvoj t -

lesné výchovy. Výsledkem politicko-vojenských událostí koncem 50. let 19. století dochází

k pádu Bachova absolutismu a následnému uvoln ní života ve spole nosti, vytvá ející

p edpoklady národního hnutí, spojené s vytvá ením vlasteneckých spolk , a tím i 

k vytvo ení T locvi né jednoty Pražské. Postupným vývojem uvnit  Sokolského hnutí do-
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Úvod
 Organizace hlavní ásti práce

chází ke z etelné diferenciaci jeho ideového sm ování, vyzna ující se vlastenectvím. To

se ostatn  projevilo v pr b hu 1. sv tové války, kdy sokolská myšlenka sehrála význam-

nou roli v procesu budování zahrani ních dobrovolnických jednotek – Legií. 

T etí kapitola je v nována od období vzniku samostatného eskoslovenského státu

do 90. let 20. století, kdy dochází k úprav  dosavadního systému t lesné výchovy v A R

v podob  za len ní speciální t lesné p ípravy do jejího rámce. V úvodu se v nuji parti-

cipaci Sokol  na státním p evratu v podob  budování Národních stráží a Pluk  stráží 

svobody, což bylo, krom  jiného, významným argumentem k obsazování významných

post  ve státní správ  práv  vedoucími p edstaviteli tohoto hnutí v osob  J. Vaní ka, ne-

bo J. Scheinera. Dále p edkládám obraz prvorepublikového systému armádní t lesné

p ípravy, budovaného J. Vaní kem a plynule navazuji podobou systému po 2. sv tové

válce.

V poslední kapitole „Quo Vadis…?“ se zamýšlím nad tím, co p inesl p elom tisíciletí

ve vývoji názor  a postoj  k bezpe nostní situaci ve sv t  a jakou úlohu sehrává profesi-

onální armáda. P edkládám podobu sou asného systému t lesné výchovy, jako základní

ásti výcviku vojsk, dopln nou o stru nou analýzu sou asného stavu.
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Hlava I. Na úsvitu d jin
Po átky lidské civilizace

HHllaavvaa II.. NNaa úússvviittuu dd jjiinn

PPoo ááttkkyy lliiddsskkéé cciivviilliizzaaccee

Naše historie za íná dlouhým obdobím, trvajícím miliardy let, kdy se život na Zemi 

omezoval na jednobun né organismy, jako jsou nap íklad bakterie. Pak došlo k úplnému

rozkv tu nejrozmanit jších forem živých organism , žijících do této doby v mo i. Evoluce

života na Zemi má vskutku dlouhé d jiny. Teprve za sto milion  let po mo ských živo iších

se objevuje život na souši. Nejprve obojživelníci, plazi, hmyz a další živo ichové, kte í se 

už podobají t m sou asným. A pak p ichází ohromný nástup ješt r  – dinosaur , o nichž

se jen dohadujeme, odkud vlastn  p išli a jak zanikli.

D jiny Zem  zaznamenávají také katastrofy. Naši p edkové – savci p ežili nejmén

jednu, zp sobenou nejspíše srážkou s planetkou, a teprve potom postupn  osídlovali ce-

lou Zemi. Z po átku to byla jen malá zví ata, ale pozd ji se z nich vyvinuly rozmanité

druhy, až po naše p ímé p edky primáty. Vývoj lov ka vyvolává diskusi o vzestupu mo-

derních lidí, tak málo se lišících od lidoop , a p esto nadaných schopností p etvá et sv t,

jakou p edtím žádný živo ich na Zemi nem l.

D jiny celého lidstva za ínají obdobím prvobytn  pospolného ádu, které je pova-

žováno za nejstarší a nejdelší. Specifickou zvláštností lidské spole nosti je výroba pra-

covních nástroj . V procesu pracovní innosti se lov k vzdaloval stále více od sv ta zví-

at, spustil se ze strom na zem, nau il se chodit vzp ímen  po dvou nohách, ruka se po-

stupn  stávala základní pracovní jednotkou, m nil se tvar lebky a zv tšoval se objem

mozku. Na základ  t chto skute ností se za aly vytvá et spole enské vztahy, vyvíjely se 

myšlenkové schopnosti lov ka a vznikl nejd ležit jší prost edek komunikace mezi lidmi, 

e .

lov k žil od po átku v kolektivu, kde spole ná práce mnoha lidí byla nutná pro zís-

kávání potravy. Jednotlivý lov k byl v i p írod  bezmocný. Kolektivnost lidí umožnila 

vytvo it základ dalšího vývoje kultury, který stále více v jedinci upev oval pocit „nadvlá-

dy“ nad p írodou. V prvobytn  pospolné spole nosti platilo, že všechno pat ilo všem. 

Veškeré produkty, výrobní nástroje a p edevším potraviny se rozd lovaly mezi všechny

leny daného kolektivu.

Vývoj lov ka byl nerozlu n  spjat s rozvojem základních pohybových inností, kte-

rými byla ch ze, b h, skákání, lezení a šplh, chytání a házení r zných p edm t , zdvihání
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a nošení b emen, zápas a další.2 V d sledku lovu, který byl pro tehdejší spole nost hlavní 

náplní práce a d ležitým prost edkem obživy rodu, se všechny tyto pohybové akty po-

stupn  zdokonalovaly a zárove  tvo ily soustavu pohybových dovedností, která se stala 

výchozím bodem pro další vývoj t lesné kultury. Velký podíl na rozvoji pohybu m la i 

výroba nových a dokonalejších nástroj , která se zasloužila p edevším o rozvoj jemné 

motoriky paží, zejména prst . Prvními nástroji byly primitivní, ale ú inné zbran . Nejprve

používali neopracované kousky kamene s ostrými hranami a d ev né kyje. Postupem

doby však za ali tento materiál opracovávat a dali tak vznik d ev ným ošt p m, ka-

menným sekerám a pozd ji vyrobili i první jednoduchý mechanismus, luk se šípy. Znalost

lukost elby umožnila lovit zv  z bezpe né vzdálenosti a pozd ji se stala i d ležitým

prvkem ve vývoji vojenství.3 Všechny vyrobené nástroje se staly prost edkem, který 

umožnil prodloužit lidskou ruku, znásobit sílu lov ka a podpo it vznik nových pohybo-

vých forem. Nové formy pohybu podpo il i zájem lov ka o vodní prost edí, kdy se nau-

il plavat a p epravovat p es vodní tok sebe i r zný materiál, a to za pomoci klád nebo

jednoduchých vor . Také se snažil najít vhodný zp sob transportu p edm t  na souši, což

vedlo k výrob  kožených sandál  a sn žnic, které umožnili lepší pohyb v terénu. 

Obr. 1 PPaazzoouurrkkoovvéé nnáássttrroojjee pprrvvoobbyyttnnéé ssppoollee nnoossttii4

Rostoucí po et nástroj  a zvyšující se požadavky na výrobní proces p inesly do spo-

le nosti nové nároky. Každý p íslušník rodu byl nucen nau it se tyto nástroje vyráb t a 

sou asn  si osvojit jejich zp soby použití. Proto již od útlého v ku procházel každý nov

narozený len bez rozdílu pohlaví speciálním výcvikem, který ho m l p ipravit na budoucí 

život v rámci lidské komunity. Úkolem každého jedince byl rozvoj základních pohybových

dovedností, adaptace t la na podmínky boje a osvojení si p íslušných znalostí pot eb-

ných pro život ve spole nosti. Celé p ípravné období bylo završeno tzv. inicia ními slav-

nostmi, které umož ovaly každému jednotlivci stát se plnohodnotným lenem spole enství.

2 ELIKOVSKÝ, S. Antropomotorika, str. 10.
3 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 24.
4 Tamtéž, str. 48 (obrazová p íloha).
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V pr b hu slavností musel každý dospívající jedinec ve ejn  prokázat, že je schopen

postarat se o sv j rod. V první fázi slavnostního ceremoniálu probíhaly zkoušky v podob

hladov ní, ml ení a osam ní, které prov ovaly schopnost zvládat stresové situace p i

dlouhodobém vystavení zát žovým vliv m. Hlavní náplní ceremoniálu byly bolestivé zá-

sahy do lidského t la (nap . ezné a bodné rány, vyrážení zub , lámání kostí nebo ve ej-

né bi ování), p i kterých jedinci prokazovali schopnost snášet bolest a odolávat únav .

Záv re nou ást slavností tvo il zápas prokazující fyzickou obratnost. Úsp šným vykoná-

ním všech zkoušek skon ila p ípravná fáze každého lena spole nosti.5

Slavnosti se staly významnou sou ástí lidského života a tvo ily nápl  volného asu.

Krom  zkoušek dosp losti obsahovaly i r zné pohybové aktivity. Nejoblíben jší zábavou

se stal tanec, který p edstavoval komplex jednoduchých pohyb  t la a jeho ástí.

Prvobytn  pospolná spole nost, která existovala statisíce let, osídlila tém  celou 

zem kouli a osvojila si velkou ást planety, vhodnou k životu. D sledkem p echodu od 

sb ru lesních plod  k zem d lství (k p stování užite ných rostlin) a k chovu dobytka se 

za aly primitivní spole nosti rozpadat a tím otev eli cestu novým lidským civilizacím.

5 OLIVOVÁ, V. Lidé a hry, str. 18. 
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NNeejjssttaarrššíí cciivviilliizzaaccee

Rozpad prvobytné spole nosti vedl k vytvá ení tzv. orientálních despocií, které 

v n kterých zemích vyústily v otroká ský ád. Despota, neomezený vládce i tyran, vlast-

nil veškerou p du, kterou obd lávala ob ina. Svobodní rolníci byli na despotovi závislí,

považovali ho za boha. Charakteristickým znakem t chto orientálních despocií byl po-

malý rozvoj otroctví, který se vyzna oval hlubokými zm nami v hospodá ství, ale i ve

spole nosti. Docházelo ke spojování jednotlivých sousedních kmen , ímž byly položeny

základy vzniku nejstarších civilizací. První civilizace vznikaly v oblastech velikých ek

vhodných pro zem d lství. Mezi Eufratem a Tigridem se zrodila Mezopotámie (3000 – 

331 p . n. l.), v údolí Nilu vzkvétala Egyptská íše (3000 – 332 p . n. l.), na Indu se vy-

tvo ila kultura Indie (2500 p . n. l. – 700 n. l.) a na ece Hoangh vzrostla ína (2205 – 

206 p . n. l.). 

Nejvýznamn jším rysem tohoto období bylo uvedení ásti obyvatelstva

v poddanskou závislost. Nestalo se tak ovšem bez odporu. Zotro ený lid se bou il a od-

mítal poslušnost. Zárove  rostly i útoky ze strany vn jších nep átel a vyko is ování pod-

daného lidu. Z t chto d vod  došlo k p echodu od ozbrojené organizace všech lidí

k vytvo ení malých stálých armád. Tyto armády m ly plnit na jedné stran  funkci vnit ní,

kdy zabra ovaly vzpourám poddaného obyvatelstva, a na stran  druhé funkci vn jší,

kdy sloužily jako obranný prvek proti všem nep átelským výboj m a staly se úto nou

zbraní p i dobyva ných válkách za novým územím. Základem p ípravy každého vojska

se stala t lesná výchova, která svými prost edky p ispívala k rozvoji t lesné zdatnosti

vojáka.

MMeezzooppoottáámmiiee

Prvními obyvateli Mezopotámie byly Sumerové, kte í vytvo ili v oblasti dvou rozleh-

lých ek (Eufrat a Tigris) nejstarší civilizaci lidstva a dali jí jméno Sumer. Zakládali svá

vlastní sumerská m sta, která mezi sebou záhy za ala vést spory o vodu, o pozemky 

apod. Do t chto spor  se vložili i p ist hovalci z hor, kte í si budovali svá vlastní m sta.

Králové, nejvyšší panovníci v zemi, si uv domovali možnost nebezpe í ztráty území, a 

proto se v d sledku neustálých boj  p em ovali na vále né v dce a ze svých podda-

ných tvo ily první pravidelná vojska. V Mezopotámii žili r zné populace. Ve st ední ásti
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zem  se usadili Akkadové, kte í neustále usilovali o sjednocení jednotlivých mocností, a 

severní ást zem  osídlili Asy ané, kte í na základ  sumerského vojska dovedli armádu

tak ka k dokonalosti. Vyzna ovali se prvním p ším vojskem, jejichž výraznou vlastností

byla vytrvalost, projevující se p i dálkových pochodech až do vzdálenosti 480 kilometr .

Tato rychlost byla p ekonána až nástupem spalovacího motoru.6

Obr. 2 Mapa Sumeru7

Armáda byla ve všech oblastech z po átku nesystematická a velmi malá, ale nevy-

hnutelné vále né okolnosti nutily k vytvo ení armády trvalé.8 Jejich výzbroj už netvo ily

pouze primitivní zbran , které nemohli uspokojovat tehdejší pot eby vojáka v boji, ale 

museli být rozší eny o nové, dokonalejší prost edky.

Zásadní zm na nastala v dob , kdy si lidstvo osvojilo um ní opracovávání kov .

Objevily se nové metody zpracování tohoto materiálu (tavení, odlévání, slévání, pájení), 

jenž doprovází lidstvo až do sou asnosti. Nejstarším výrobkem vzniklým sléváním a odlé-

váním je sekyrka a bronzová hlavice, k níž se snadno dala upevnit d ev ná násada.9

Dále vznikaly dýky a me e, jejichž používání se rychle rozší ilo i do ostatních zemí.

Specifickým znakem voják  byla jejich výstroj a výzbroj, která byla r zná vzhledem 

k územním oblastem. Sumerští vojáci nosili t žké dlouhé látkové nebo kožené hábity a 

bronzové p ilby, dopln né o vysoký ty úhelníkový štít a dlouhé kopí. Akkadové se nao-

pak vyzna ovali jednoduchostí, kterou spat ovali v lehkém od vu bez ochranného štítu,

6 KEEGAN, J. Historie vále nictví, str. 149.
7 Škola hrou: D jepis I. (12 – 16 let), [CD-ROM] LANG Master.
8 Systém pravidelného vojska se podle vojenských historik  poprvé objevil v Sumeru a Asy ané jej dovedli

bezmála k dokonalosti. Srov. KEEGAN., J. cit. dílo, str. 195. 
9 KEEGAN, J. cit. dílo, str. 122.
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za to však se sekyrou i ošt pem nebo lukem.10 Velmi dobrou výzbrojí se vyzna ovala

asyrská armáda, která používala luk a šípy s kovovými hroty, krátká kopí, me e, sekery,

dýky a palice. Jejich výstroj byla tvo ena ochrannou p ilbou a štítem, který m l r zné

tvary – kulatý, ty hranný nebo s p íst eškem proti útok m shora.11

Nejv tšího úsp chu dosáhl bojový v z, který byl považován za jednu z nejlepších

zbraní doby. Poprvé se dvojkolový v z objevil u Asy an , kde se stal nejd ležit jším prv-

kem armády. Vynález bojového vozu znamenal p elomový bod v taktice vedení boje,

nebo  byla n kolikrát znásobena rychlost p esunu vojenských jednotek, což p ineslo no-

vou hybnou sílu, která umož ovala nenadálé objevení se na bitevních polích. První bitva

vále ných voz , o níž máme zprávy, byla bitva u Meggida v severní Palestin .

 „Pozd  ve er se faraón utábo il na pláni p ed Meggidem a p íštího rána sešikoval své vojsko

k bitv . Nep átelé rovn ž postoupili kup edu, ale když uvid li ší i egyptské legie s k ídlem na kaž-

dé stran  údolí a faraóna velícího z vále ného vozu uprost ed, opustila je odvaha a v panice se

utekli pod ochranu hradeb Meggida ve svém týlu.“12

Obr. 3 Asyrský v z a jezdec13

Vále ný v z, který se neustále vylepšoval a zdokonaloval, byl postupem asu p e-

konán, a to samotným kon m. K  byl v prvobytn  pospolné spole nosti loven pro potra-

vu. Teprve na za átku 2. tisíciletí p . n. l. se za al využívat jako taha  náklad . lov k

velice dlouhou dobu objevoval metodu zap ahání kon  do vozu. Dokud nevytvo il obru

nebo polstrovanou ohlávku obepínající ko ský krk, nebylo možno kon  kvalitn  ovládat.

K  nebyl stav n pro t žké povozy, a tak musel být vytvo en lehký dvoukolový vozík. Ten

sloužil zpo átku k zem d lským ú el m, ale pozd ji vedl ke vzniku skupiny vále ník  na 

10 GLASSNER, J. J. Mezopotámie, str. 105. 
11 PERÚTKA, J. Dejiny vojenstva a brannej výchovy, str. 12. 
12 KEEGAN, J. Historie vále nictví, str. 154.
13 GLASSNER, J. J. cit. dílo, str. 106.
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lehkých bojových vozech.14 Postupn  se p esedlalo z vále ných voz  na jízdní kon , což

m lo za následek ú inn jší taktiku v boji a lepší manipula ní podmínky p i bojových situ-

acích.

Armáda a její vojsko se staly chloubou nejvyššího panovníka v zemi. Král, jako nej-

vyšší hlava státu, se v noval celý život vojenské innosti, kterou dopl oval o lovecké iny.

Lov již nep edstavoval prost edek, jehož pomocí by se získávala potrava jako v dob

prvobytn  pospolné spole nosti, ale byl provozován pro radost z pohybu, pro pot šení,

pro rychlost a pro ukrácení volného asu. Zp soby lovu byly r zné: štvanice, lov na koni,

na voze, se psy, se sokolem, s ošt pem, s bodnou a se nou zbraní nebo lukem.15 Lovila se 

zejména dravá zv  jako lvi, vlci, kanci, leopardi, ale také sloni a všemožné ptactvo.

Z po átku se lovilo jen ve volné p írod , ale s rostoucím po tem p ihlížejících lidí se lov 

p esunul do ohrani ených prostor  neboli do ohrad. Zde m l již spíše rituální charakter.

Vít zstvím král dokazoval nejen fyzickou zdatnost a mimo ádnou sílu, ale zárove  upev-

oval i své postavení ve spole nosti. Výsledek boje byl daný již p edem, král musel vždy

zvít zit a jeho protivník (dravec) nebyl nikdy ušet en.

T lesnou p ípravu u poddaného obyvatelstva zajiš oval jediný prost edek zábavy.

Tím se staly pravidelné lidové slavnosti, p i kterých si byli všichni rovni. Bylo to období 

veselí a radosti, vypln né hudbou, tancem, pijáckými scénami a zápasením mezi dv ma

lidmi.

Obr. 4 Královský lov na lvy16

14 GLASSNER, J. J. Mezopotámie, str. 140. 
15 Tamtéž, str. 260.
16 OLIVOVÁ, V. Lidé a hry, str. 38. 
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EEggyypptt

T lesná p íprava Egypta p edstavovala významnou složku výchovy, která byla roz-

víjena od raného d tství. D ti faraón  a p íslušník  vládnoucí t ídy (chlapci i dívky) se 

u ily b hat, plavat, skákat a zápasit. V pozd jším v ku si oblíbily p etahování lanem,

šplh, veslování, šerm a lukost elbu.17 Ve volném ase se v novali innostem, které p iná-

šeli radost ze života. Zejména holdovali jídlu a pití. Stejn  tak vyhledávali i spole enské

aktivity, které prost ednictvím pohybu (lov, r zné hry, tanec) dávaly vyniknout kráse lid-

ského t la. Ideálem t lesné krásy se stala štíhlost, kdežto otylost byla znakem hlouposti.

Lidská krása se nejvíce projevovala p i tanci, kterému se v novaly p edevším ženy a 

mladé dívky. Obsahoval nejen tane ní pohyby, ale i akrobatické a gymnastické prvky. U 

muž  se velké oblib  t šil lov ryb a vodních pták . Zpo átku používali k lovení kopí, ale

postupem asu se nau ili využívat vle né sít  a ocho ené pelikány. Krom  lovu ve vodním

prost edí byl oblíben i lov na souši, jehož cílem se stali sloni, hroši, nosorožci a býci.

K celkovému rozvoji zdatnosti, obratnosti, síly a rychlosti p isp l zápas, který dosáhl vy-

soké úrovn  a dokonalosti. Nejv tší uplatn ní nabyl ve vojenském výcviku armády, kde se 

stal sou ástí p edvojenské p ípravy.18 Zápas je i v dnešní dob  stálou doménou Egypta.

Obr. 5 Zápas a p edvojenská výchova19

Egyptská íše nem la z po átku vále ný charakter. Podnikala pouze krátké nájezdy

vojska proti ko ovným kmen m, kdy nebylo zapot ebí žádného speciálního výcviku, ne-

bo  spor vedl rychle k egyptskému vít zství. P i všech t chto obranných akcích bylo nutno

svolat všechny bojeschopné muže do zbran .  Když byl útok nep átel odražen a celá 

17 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 76.
18 Tamtéž, str. 78.
19 Tamtéž, str. 78.
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zem  byla v bezpe í, mohli se tito muži vrátit zp t k rodinám a ke své práci (k zem d l-

ství). Jejich hlavními zbran mi byly kyje a pazourkové ošt py. To sv d í o pozdním p e-

chodu k metod  zpracování kov , nebo  v jiných zemích byly bronzové zbran  zna n

rozší eny. Egyptští bojovníci nem li p i bojích ani po ádnou výstroj, chodili s odhalenou

hrudí a s nepokrytou hlavou. Jediným ochranným prvkem byl krátký štít.20

 Útoky nep átel sílily a pracující dobrovolníci již nebyli schopni zvládnout situaci

a ochránit tak svou zemi. Proto se musela vytvo it trvalá armáda, která by tento úkol

zastávala. Zprvu byl vstup do armády dobrovolný, ale vále né okolnosti donutily spole -

nost odvád t schopné muže i proti jejich v li. Za al jim nový život, ve kterém se u ili káz-

ni, odvaze a odolnosti. Jejich výcvik se specializoval p edevším na zápas, který rozvíjel

všechny pohybové dovednosti, a na cvi ení se zbraní (kopí se štítem, luk a šípy).21 Jejich

výstroj byla také jednoduchá. Tvo ila ji krátká zást rka a ozdobné péro ve vlasech.

Z uvedených skute ností m žeme vypozorovat, že egyptská armáda používala zbran

prosté. V boji muže proti muži se nejvíce využíval d ev ný kyj nebo pazourkový n ž.

Novým obranným prost edkem se stali štíty v podob  k že napnuté na d ev ném rámu.

Chránily se jimi p ší oddíly, které používaly zárove  i helmy vyrobené z k že a bronzu.

Egyptské vojsko neznalo taktiku jezdeckého a vozatajského boje, dokonce ani

kon  nebo jejich zp sob využití. Proto se zem  s r stem nep átelských útok  dostala pod

nadvládu Hyksós , kte í ve válkách používali p evážn  bojové vozy. Aby se Egypt

oprostil od t chto dobyvatel , p evzal od Hyksós  jejich mnohem vysp lejší vojenskou

techniku, a zm nil tak radikáln  vále nou taktiku využíváním neo ekávaných obchvat

nep ítele. Boj se stal rychlejším, prudším a krut jším. Bojové vozy umož ovaly prorazit i

hustými zástupy nep átel. Tyto vozy postupem asu tvo ily elitní jednotky tehdejší armá-

dy. Byly to lehké dvoukolové vozy tažené párem koní s obsazením pro dva muže, jeden

byl ozbrojen lukem a šípy, druhý chránil jeho i sebe štítem.22

20 KEEGAN, J. Historie vále nictví, str. 120.
21 STROUHAL, E. Život starých Egyp an , str. 241.
22 Tamtéž, str. 244.

19



Hlava I. Na úsvitu d jin
Nejstarší civilizace / ína

Obr. 6 Dvoukolový bojový v z tažený párem koní23

íínnaa

ína se proslavila nejstarší soustavou t lesné výchovy a zárove  vlastní i nejstarší 

sv tovou literaturu t lovýchovy. Za toto d dictví m že pod kovat legendárnímu císa i

Chuang-ti, který v té dob  vládl celé zemi. B hem jeho p sobení vznikla soustava lé eb-

né a zdravotní gymnastiky nazvaná Kung-fu (Um lec-muž),24 která je i v dnešním sv t

považována za významné sportovní odv tví. Její základ byl postaven na jednoduchých

pohybech (prostná cvi ení) dopln ných o nezbytná dechová cvi ení.25 Tato nová forma

pohybové aktivity m la svá hlavní centra p evážn  v klášterech, odkud postupn  proni-

kala do ostatních zemských oblastí. O její rozší ení se zasloužili kn ží, kte í se stali i prv-

ními léka i. V pravidelném cvi ení spat ovali blahodárné ú inky na celé lidské t lo, p e-

devším na zdraví. V ín  vznikala i jiná gymnastická cvi ení, nap . Šenga (cvi ení ur ená

starším generacím), Wu-šu nebo soustava pohybových her pro d ti, kdy se snažili napo-

dobovat pohyby zví at (tygra, medv da, jelena, opice).26 Bojová um ní se zbraní a beze 

zbran , která jsou v dnešní dob  velice oblíbená a vyhledávaná, mají sv j dlouholetý 

p vod také v ín .

23 STROUHAL, E. Život starých Egyp an , str. 243.
24 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 58.
25 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 9. 
26 KRÁTKÝ, F. cit. dílo, str. 59.
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Obr. 7 Ukázky cvik  z ínské soustavy Kung-fu27

Chuag-ti v noval velkou pozornost i své armád . Jeho zásluhou se mezi jednotlivé 

vojáky rozší ila jízda na koni a lukost elba, která krom  vojenského ú elu zastávala i 

funkci loveckou. Ob  tyto disciplíny, dopln né o vzpírání železné ty e a o nošení 30 kg 

b emene nad hlavou, byly základními prvky tzv. zkoušek zdatnosti, které tvo ily soustavu 

t lesné výchovy pro tehdejší armádu.28

V dob  starov ku nem la ína k dispozici trvalou armádu. Vojsko bylo tvo eno

ty mi druhy voják . První skupinu tvo ili trestanci, kte í si vojenskou službou odpykávali

své tresty. Druhou skupinu tvo ili tuláci nebo ob ti p írodních katastrof, jenž byli do ar-

mády neverbováni násilím. Do t etí skupiny pat ili lidé podléhající nuceným pracím a 

tvrtou skupinu tvo ili žoldné i, najatí pro konkrétní vále né operace.29

Organizovaná profesionální armáda byla vytvo ena až v roce 722 našeho leto-

po tu. Hlavními d vody byla obrana státu proti nep íteli (armáda pro obranu hranic) a 

bezpe nost nejvyšší moci v zemi (císa ská garda).30 Všichni vojáci museli nosit p edpisový

od v (uniformu). Sou ástí vybavení vojáka byl i kruný , p ilba, vysoké kožené boty a 

v n kterých p ípadech kroužková suknice. Ale i výzbroj vojáka byla d mysln  propraco-

vána. K nejoblíben jším prost edk m pat il samost íl, vále ný v z a dokonale promyšlené

pasti.31 Díky tomuto vybavení probíhal výcvik v ínské armád  velmi dob e, nebo  udr-

žoval vojáky ve výborné fyzické form .

27 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 48 (obrazová p íloha).
28 Tamtéž, str. 58.
29 KAMENAROVI , I. P. Klasická ína, str. 99.
30 Tamtéž, str. 100.
31 Tamtéž, str. 101.
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Obr. 8 Vojenské obrn né vozy pro elný a bo ní útok32

IInnddiiee

T lesná výchova v Indii byla ur ena p evážn  pro vyšší spole enské vrstvy. Na kní-

žecích dvorech se uplat oval požadavek všestranné a harmonické výchovy, který v sob

zahrnoval výchovný systém zahrnující desetiboj tvo ený z p ti duševních a z p ti t les-

ných disciplin. Duševní p tiboj obsahoval výklad starých d l, znalost rostlin a zví at,

um ní psát, gramatiku a matematiku. P tiboj t lesný zahrnoval šerm, zápas, rohování,

skoky a plavání.33 Je zajímavé, že s výše zmín ným požadavkem všestranné a harmo-

nické výchovy se setkáváme již ve druhém tisíciletí v Indii, nebo  jeho vznik je p ipisován

antickému ecku v podob  kalokagathie.

V Indii se zrodil také gymnastický systém jóga, který svými cviky usiloval o dokona-

lost t la i ducha prost ednictvím r zných p íkaz , zákaz , meditace, dechových cvi ení a 

r zných jógových pozic.34 Náro nost cvik  jógy kladla velký d raz na pevnou v li, vytr-

valost a na správnou životosprávu. Jóga byla v minulosti, a v dnešní dob  stále ješt  je,

sou ástí t lesné p ípravy voják .

Indický stát m l k dispozici obrovskou armádu, která stav la na dokonale propra-

covaném systému vojenského výcviku. Vojáci byli nejen výborní jezdci, ale ovládali i chov

a drezúru koní zap ažených k lehkým vále ným voz m. Jejich specializací byl dále šerm,

hod ošt pem, zápas a lukost elba. Ú astnili se ve ejných zábav, kde vystupovali jako

zápasníci nebo boxe i. Také se v novali zví ecím hrám, z nichž nejoblíben jší byly ko ské

dostihy nebo zápasy slon . K armád  pat ila i skupina í ního a námo ního lo stva.

32 KAMENAROVI , I. P. Klasická ína, str. 100.
33 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 66.
34 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 10. 
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AAnnttiicckkéé oobbddoobbíí

První polovina 1. tisíciletí p . n. l. byla obdobím nových úsp ch  lidské spole nosti

v rozvoji výrobních sil. Bylo to období rychlého hospodá ského rozmachu, kde se postup-

n  rodil „zázrak“, který ur il vývoj celého starov kého sv ta. ekové vytvo ili základy

materiální a duchovní kultury – architekturu, socha ství, vázové malí ství, divadlo, olym-

pijské hry apod. Tím stvo ili fenomén zvaný antika. K bohatému d dictví antické kultury

se stále navracíme i v sou asnosti. Trvalým odkazem z stává p edevším ideál harmonické

výchovy neustále propagovaný pedagogy, léka i, um lci i politiky. Dále idea olympijská 

a spartakovská, ili ideál míru a svobody.

 Tempo d jinného vývoje lidstva z stávalo v tomto období ješt  pomalé, ale p esto

se stále více zrychlovalo. Stoupla produktivita práce a oblast hospodá ského života za-

znamenala pokrok kup edu.

eecckkoo

ecko je považováno za první nejstarší evropskou kulturu, která je sou asn  ozna-

ována i za kolébku t lesné vysp losti. ekové vyzdvihovali ideál všestranné a harmo-

nické výchovy, tzv. kalokagathii, ve které slu ovali t lesnou zdatnost s rozumovou a 

mravní vysp lostí.35 Spojovali zdraví a krásu lidského t la s duševní stránkou lov ka.

Spole nost antického ecka tvo ily skupiny bezprávních otrok  a polosvobodných li-

dí, kte í vytvá eli blahobyt pro svobodné ob any. Ti byli zbaveni každodenní tvrdé prá-

ce. O hospodá ství a o rodinu se jim starali otroci. Získali tak více volného asu na sebe-

vzd lávání (um ní, kulturu), na rozvoj t lesné zdatnosti a mohli se ú astnit i politického

života ve stát . Postupn  vznikal propracovaný výchovný systém, který m l dv  odv tví:

systém spartský a systém aténský. P íslušníci spartského státu se živili p edevším zem -

d lstvím, kdežto Até ané zakládali m sta a v novali se výrobní innosti. Byly to dv

naprosto odlišné výchovné soustavy, které se vzájemn  ovliv ovaly.

Život ve Spart  m l ist  vojenský charakter a jeho výchovný systém byl ur en pro

muže i pro ženy. Krutost Spar an  se projevovala hned po narození dít te. Podle spart-

ských zákon  muselo být každé novorozen  podrobeno d kladné zdravotní kontrole.

35 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 14. 
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Narozené dít , které m lo fyzické nedostatky, málo síly a nevypadalo zdrav , bylo ne-

milosrdn  usmrcováno.36 Proto byly i ženy nuceny k tvrdému výcviku, jehož hlavním cílem 

bylo vychovat silnou a zdravou matku, která bude schopna v dob  t hotenství posílit své 

dít . Domnívali se, že ím více bude žena zdatn jší, tím bude dít  siln jší, zdrav jší a

odoln jší.

Obr. 9 Spar anka p edávající státu syna k výchov 37

Militaristické zam ení spartské výchovy, vojenský režim a tvrdou káze  m žeme

pozorovat už p i výchov  malých d tí. Do sedmi let z stávaly d ti u rodi , kde byly

vychovávány k tvrdému a drsnému životu Spar ana. Nesm ly se rozmazlovat, ochra o-

vat a dokonce se ani mazlit s rodi i. D ti se musely nau it novým pohybovým dovednos-

tem a p itom zárove  rozvíjet vrozené pohybové schopnosti. V dob  od sedmi až do

dvaceti let procházeli jednotlivci výchovou v kolektivu. Tato výchova se vyzna ovala tvr-

dostí a jejím hlavním cílem byla p íprava mladých Spar an  pro válku. Od 7 do 12 let 

se u ily snášet t lesnou zát ž, hladov ní a skromnosti v odívání i bydlení. Cílem bylo vy-

chovat state ného jedince ochotného ob tovat vlastní život. Od 12 do 18 let probíhal

státem ízený fyzický výcvik mládeže. Muži se zdokonalovali v zápase, v novali se atle-

tice, vále ným tanc m a cvi ili se zbran mi. Ženy p stovaly b h, zápas a házely ošt pem

nebo diskem.38 Od 18 do 20 let byl pokládán d raz p edevším na vojenskou p ípravu,

z které byly ženy vylou eny. Když muži dosáhli plnoletosti a nabyli ob anských práv, byli

za azováni do oddíl  spartského vojska a v jeho stavu z stávali až do stá í. Podle záko-

n  bylo zakázáno, aby se zabývali jakoukoli jinou inností krom  vojenské. Také e

36 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 87.
37 Škola hrou: D jepis I. (12 – 16 let), [CD-ROM] LANG Master.
38 FLACELIÉRE, R. Život v dob  Periklov , str. 72.
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Spar an  p ipomínala svou stru ností a úryvkovitostí slova vojenských povel . V tšinu

svého asu trávil spartský ob an ve spole nosti svých druh  z vojenského oddílu, spole n

s nimi se stravoval a ú astnil se spole ných hostin. Rodinu si mohl založit až po 30 letech

svého života. Nebyl to konec jeho vojenské kariéry, stával se u itelem a vychovatelem

mládeže.

Obr. 10 Sošky spartských bojovník 39

D raz ve výcviku byl kladen p edevším na obratnost, rychlost a sílu, nebo  celá vý-

chova sm ovala k jednomu cíli – vyhrát v každé válce. Ve vojenské p íprav  nešlo o 

zábavu, vypln ní volného asu nebo o sout živost mezi jednotlivci, byla to státní povin-

nost, pravidelná každodenní innost, která byla náplní života každého Spar ana.

Aténská výchova m la zcela jiný charakter než výchova ve Spart . P edevším byla

ur ena jen pro muže. Ženy se mohly v novat pouze hudb , tanci a gymnastice. Výchova

d tí proti spartskému systému byla soukromou záležitostí rodi . Ale ani v Aténách ne-

sm li rodi e své d ti rozmazlovat. Koupali je ve studené vod , nutili je v chladném po así

chodit lehce oble ené a za proh ešky je trestali holí. Stát do výchovy zasahoval až p i

dosažení v ku školní docházky. Chlapci od 7 do 16 let cvi ili zprvu spole n , pozd ji

byli rozd lováni do jednotlivých skupin podle v ku (10 – 12 let, 12 – 14 let, 14 – 16 

let)40. U ili se zejména gymnastice, základ m branné výchovy, muzice (hra na lyru a píš-

alu, zp v, tanec) a gramatice (výuka tení a psaní). Stupe  vzd lání byl ovlivn n spole-

enským postavením rodi . Bohatí m li výchovu lepší a kvalitn jší, chudým se dostávalo

39 VOLNÝ, Z. Toulky minulostí sv ta, 2. díl, str. 54.
40 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 90.
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jen základního vzd lání. Dívky byly vychovávány k domácím pracím a p ipravovaly se

na roli budoucích matek. Ucelená výchova a vzd lání bylo ur eno jen pro chlapce. P i-

bližn  ve 14 letech za ali chlapci navšt vovat zápasnické školy, tzv. palaistry (zápasiš-

t ).41 Zde se v novali p edevším zápasu, ale cvi ili i b h, skoky a vrhy diskem nebo ko-

pím. Vrcholného vzd lání se dosahovalo v gymnasiích (ve ejných školách), kde se vyu o-

valo filosofii, e nictví, literatu e a politice státu. Od 18 do 20 let podstupovali dosp lí

jedinci mužského pohlaví vojenskou službu. U ili se zde vále nému um ní, které zahrnova-

lo schopnost plavat, b hat v plné zbroji, jezdit na koni, st ílet z luk  a z prak  a zachá-

zet s vále nými p ístroji. Ve 20 letech se stali právoplatnými ob any státu. Aby si udrželi 

t lesnou kondici, nadále navšt vovali gymnasia, kde zastaváli funkce vychovatel  nebo

u itel  mládeže. Výcvik Até an  nebyl tak tvrdý jak ve Spart  a ú ast v n m byla dob-

rovolná. Aténský systém vyzdvihoval krom  krásy t la i duševní stránku lov ka, jeho

rozum, cit a v li.

Obr. 11 Cvi ení v palaist e42

ekové sv j volný as vypl ovali hrami a slavnostmi. Um li se radovat a veselit. Po

celý rok po ádali r zná sportovní klání, pr vody, um lecké výstupy a závody. Za nejvý-

znamn jší slavnosti je považována tve ice panhelénských her – her nemejských, pýtij-

ských, istmických a olympijských.43 Velké p ízn  a ú asti se do kaly hry olympijské, ko-

nané jednou za ty i roky v Olympii, která byla vybavena stadióny, hipodromy, r zným

sportovním za ízením apod. Hry byly zpo átku zp ístupn ny jen muž m, a proto se zalo-

žily i hry pro ženy, tzv. Hé iny hry. Pro každého eka znamenaly hry d ležitou sou ást

výchovy. Jednotlivci se stále více v novali svému t lu, životospráv  a hygien . Program

her se postupn  rozši oval a olympijské hry se staly vyvrcholením ecké t lesné výchovy.

41 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 15. 
42 ZLATKOVSKÁ, T. D., aj. Starov ké ecko, str. 159. 
43 Tamtéž, str. 92.
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Obr. 12 Zápasníci ecka44

íímm

Charakter ímské t lesné kultury byl áste n  ovlivn n eckem. ímané ale pohrdali

eckým ideálem krásy, nerozum li mu a nedokázali p ijmout harmonickou výchovu t la a 

ducha. T lesnou výchovu rozvíjeli spíše v oblasti vojenského výcviku, který m l p ipravit

vojáky na úskalí spojené s vále nými konflikty.

P íprava mladých íman  za ínala již od d tství. Rodi e posílali denn  své syny

k vojenskému výcviku, kde se u ili šermovat, zápasit, b hat se zát ží a jezdit na koni.

Povinností každého ob ana bylo absolvovat vojenskou službu v délce 16 – 20 let. 

P i vstupu do armády hrálo velkou roli ímské ob anství a zdravotní stav jednotlivce. Jeli-

kož si vojáci museli sami platit výstroj a výzbroj, lišila se jejich výbava podle výše majet-

ku a postavení. Nej ast ji používali kopí, vrhací ošt py, krátké me e a dlouhé štíty. Na 

sob  m li p ilbu z bronzu nebo z k že a náprsní kroužkový kruný .45 Vojáci se cvi ili p e-

devším v dlouhých pochodech na 15 – 20 km denn , p i kterých si s sebou museli nosit

t žkou výzbroj (zásoby obilí, sekeru, prout ný koš, kola na stavbu palisád apod.). Velký

d raz kladli i na stavbu opevn ných vojenských tábor , kterou provád li každý ve er.

Cvi ili se i v atletice (b h, skoky, zdolávání p ekážek, házení ošt pem) a v plavání. Bez 

povšimnutí nez stal ani zápas, jízda na koni, šerm i lukost elba. Pozornost byla v nová-

na i lovu.46 Bohatší p íslušníci vojska procházeli speciálním výcvikem v jízd  na vozech.

44 OLIVOVÁ, V. Lidé a hry, str. 89. 
45 ROBERT, J. N. ím, str. 106.
46 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 108.
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K rozvoji t lesné vojenské zdatnosti p isp l také b h ve zbroji a se zbraní. Všechny tyto 

pohybové innosti spole n  s lehkou výstrojí a výzbrojí p isp ly k lepšímu pohybu vojáka

na bojišti.

Obr. 13 ímští vojáci p i stavb  opevn ného tábora47

ím byl ve srovnání s eckem obrovskou íší se silnou a akceschopnou armádou, kte-

rá se stala mocností starov kého sv ta. Obrovská expanze íše vedla k r stu po tu vojá-

k , kte í bojovali za p ipojení sousedních provincií a okolních stát . Náplní vojáka byla i 

síla p edstavující zajišt ní nejvyšší moci v ímském stát . Dokonce byla z ízena osobní

císa ská garda pro ochranu císa e, která byla charakteristická zvláštní vojenskou jednot-

kou rozd lenou do n kolika oddíl  o po tu 500, pozd ji 1000 muž , jejíž p íslušníci jsou 

známí jako tzv. pretoriáni.48 Pretoriáni sloužili oproti oby ejným voják m jen 17 let, m li

trojnásobný plat a lepší výzbroj, jejich služba se pokládala za estn jší než u ostatního

vojska. Základním prvkem celé armády byly legie a jejich mocná zbra  – vále ný stroj,

který vzešel z d ív jšího provedení praku a luku. Jeho dominantou bylo vrhání kamen-

ných balvan , svazk  šíp  nebo k l  s kovovou špi kou na nep ítele.49

Problémem, se kterým se armáda potýkala, bylo zaopat ení vysloužilých voják

neboli veterán . Tato situace musela být ešena, a proto byla z ízena tzv. státní vojenská

pokladna, ze které dostávali jedinci p i odchodu z armády ur itou finan ní ástku, která

jim m la zajistit další živobytí.50 To ovšem nevedlo k vy ešení vzniklé situace a v d sledku

toho vznikly gladiátorské hry, které vedly v pozd jší dob  k úpadku celého íma.

47 Škola hrou: D jepis I. (12 – 16 let), [CD-ROM] LANG Master.
48 BURIAN, J. ímské impérium, str. 32.
49 Tamtéž, str. 35.
50 Tamtéž, str. 33.

28



Hlava I. Na úsvitu d jin
Antické období / ím

Gladiátorské hry se vyzna ovaly soubojem na život a na smrt, a a  už to byl souboj 

mezi lov kem a lov kem, nebo lov kem a zví etem, vždy se stal velkým lákadlem pro

širokou ve ejnost. Prvními gladiátory byli vále ní zajatci. Pak za aly vznikat specializo-

vané gladiátorské školy, kam chodili cvi it i svobodní ob ané, kte í tak ešili své finan ní

problémy.  Hry se tak velmi rychle rozší ily a pro jejich konání se budovaly velké stadió-

ny, tzv. amfiteátry, které m ly schopnost pojmout obrovské množství nadšených divák .

Zpo átku mezi sebou bojovali jen dvojice, ale postupn  se souboje rozší ily na velké sku-

piny, kde bojovalo n kolik vále ník  pohromad . Zárove  to byl i impuls pro použití no-

vých zbraní v souboji, ímž se zvýšila atraktivnost celých her. Nejvíce se používali me e a 

podlouhlé štíty nebo trojzubce se sítí.51

Obr. 14 Zápas ímských gladiátor  se zví aty52

Krom  gladiátorských her po ádal ímský lid r zné ve ejné hry, které sloužily pro

pobavení lidí. Oblíbené byly i hry v cirku, kde se odehrávaly r zné atletické závody a 

vojenské p ehlídky. Jejich sou ástí byly i vozatajská a boxerská utkání.

ímský stát využíval na veškeré t žké práce (na stavby, v lomech, v dolech) vále né

otroky, kte í byli neustále st edem zájmu na velkých trzích. Jejich po et v pom ru

k svobodným ob an m hroziv  stoupal. Vyko is ovaní otroci se za ínali bou it a plánovali

povstání, ímž byla ohrožena vojenská moc íma. Nejv tší povstání vypuklo pod vedením

Spartaka, velkého organizátora a vojev dce z ad otrok .53 Spartakus se vyzna oval

velkou fyzickou silou, obratností a um ním v ovládání zbraní. P vodn  to byl svobodný

ob an, kterého ímané zajali a prodali do otroctví. Vyu oval v gladiátorské škole

51 ROBERT, J. N. ím, str. 192.
52 OLIVOVÁ, V. Lidé a hry, str. 154. 
53 PERÚTKA, J. Dejiny vojenstva a brannej výchovy, str. 16. 
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v Capui, kde z otrok  vytvo il svou vlastní armádu, která se stala postrachem pro ímské

otroká e. Velikost armády byla p ibližn  60 000 až 120 000 muž .54 Spartakovo vojsko

se stalo p íkladem organizované armády starov kého sv ta. Spartakus dokázal p ipra-

vit a zorganizovat úto né boje tak, aby p ekvapil nic netušícího nep ítele. Stal se vzorem 

boje za svobodu.

Koncem 3. století n. l. se za alo ší it nové náboženství – k es anství,55 které odsuzo-

valo antický sv t. Církev nelítostn  a tvrd  potla ovala veškeré zábavy a sportovní hry.

Pod jejím tlakem byly koncem 4. století zakázány slavné ecké olympijské hry. P es velký

odpor širokých vrstev obyvatelstva se jí poda ilo prosadit zákaz po ádání gladiátor-

ských her, které se udržely do po átku 5. století. Postupn  zanikly všechny spole enské

slavnosti a kolektivní hry, což vedlo k úpadku antické t lesné kultury.

Tak jako mnohokrát v d jinách lidstva zaplavovaly rozvrácená m sta a osady nové 

národy, barbarské kmeny, které bo ily stavby, ni ily a zabíjely. Antický sv t se rozpadal,

ale její odkaz se uchoval a za n kolik stovek let se stal op t st edem zájmu.

54 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 115.
55 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 25. 
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Po zániku západo ímské íše, byl bývalý starov ký sv t vydán na pospas novým 

dobyvatel m. Zem  se zm nila v t íš  barbarských království, která mezi sebou vedla

neustálé boje, ímž dokonale likvidovala zbytky antické civilizace a kultury. Stará m sta

upadala a život se p enesl do venkovského prost edí. Zde se pomalu za ala rodit nová,

feudální spole nost.

Vývoj spole nosti ve feudalismu probíhal nerovnom rn , a to ve t ech obdobích. Za-

átek nové feudální epochy je datován do 3. – 7. století našeho letopo tu, kdy se vytvá-

ejí a upev ují feudální vztahy (raný feudalismus). K nejv tšímu rozkv tu feudálních vzta-

h  dochází v období vrcholného feudalismu (11. – 15. století). Jejich úpadek a rozklad

probíhá v období pozdního feudalismu, který za íná na rozhraní 15. a 16. století a jeho

konec se datuje p ibližn  od anglické buržoazní revoluce v první polovin  17. století, kdy

dochází k postupnému p echodu do kapitalistického sv ta.

Centrem nové moci byl královský dv r. Jeho sídlo bylo zpo átku nepevné, proto byly

k ochran  krále stav ny mohutné hrady a pozd ji královská m sta. Odtud se rozvíjel

et zec nových lenních vztah  mezi králem a jeho služebníky. Panovník ud loval svým 

poddaným léna (p du a statky), a ti byli proto povinni svému pánovi v rn  a oddan

sloužit.

Celý feudální ád se opíral o náboženství a o církev, která se snažila o upevn ní

moci v zemi a cht la si podmanit všechen lid. Tento systém se v západní a st ední Evrop

zna n  rozvinul a s k es anstvím se ší il dále na východ. Cesta na východ byla spojena 

s osvobozením Božího hrobu, což je považováno za p í inu vzniku k ižáckých výprav.

Skute nou p í inou t chto výprav byla ale zkreslená p edstava církve, jak snadno lze 

dobýt východní zem  a získat tak nesmírné bohatství. Tou dobou se stav la církev

k antické kultu e nep átelsky a snažila se odbourat veškerý p ežitek z jejího d dictví. Na 

druhou stranu shromaž ovala díla antických autor  a uchovávala je ve svých knihovnách.

Církev zakazovala veškeré fyzické aktivity, s ímž souvisela i pé e o t lo. Nahota, která

byla v ecku tak hojn  op vována jako ideál krásy, se ve st edov ku stala h íchem a 

musela být zakrývána. To m lo za následek úpadek hygieny a m stských lázní. Církev se

snažila probudit v lidech zájem o lidskou duši. Tak vznikl na jedné stran  ideál sv tce,

který trýzní své t lo, aby se p ipravil na život posmrtný, a na stran  druhé sv tský ideál
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hrdiny, který je zbožný, ale žije plným životem.56 Tato církevní p edstava vyústila ke

vzniku rytí stva, ímž vzniklo nové pojetí t lesných cvi ení a došlo ke zjemn ní spole en-

ských mrav .

V období feudalismu si výchova udržela vojenský charakter. Základem st edov ké-

ho vojska se stali t žkood ní jezdci, rytí i. Jejich výchova byla tém ist  vojenská. S tím

ztratila sv j význam p chota, nebo  jezdectvo se stalo rozhodující silou ve válkách. Vý-

stroj a výzbroj jezdectva byla v podstat  stejná jako v období otroká ské spole nosti.

Základem se stal me , kopí, sekery a dýky. K ochran  sloužila p ilba s drát nou sí kou a

velké d ev né štíty.

Taktika rytí ského boje byla velmi primitivní a v porovnání s p edchozím obdobím

nezaznamenala výrazný pokrok vp ed. K boji nastupovali rytí i v jedné ad  s 5 – 10 

metrovými rozestupy, nebo  pot ebovali dostate ný prostor pro manipulaci s kon m a se 

zbraní. Po zahájení boje se tento ad rozpadl a zm nil se na souboj jednotlivc . O vý-

sledku bitvy tedy nerozhodovala celá skupina, nýbrž jednotliví rytí i.57

VVýýcchhoovvaa rryyttíí

Rytí i byli ozbrojení jezdci tvo ící královské družiny. Jejich výchova byla sm ována

k vále ným ú el m (k vyhrávání válek), které p inášely církvi stále v tší a v tší bohatství. 

Proto byla rytí ská výchova jedinou, církví uznávanou, t lesnou p ípravou. Rytí i byli

podle církve boží bojovníci, kte í pomáhali bezbranným a ošet ovali ran né. S její pod-

porou se zú ast ovali k ižáckých výprav, b hem nichž se rytí ský stav do kal nejv tšího

vzestupu.

 Postupem asu získala výchova rytí e ucelenou podobu. Všeobecné vzd lání

bylo ur eno jak pro chlapce, tak pro dívky. Rozdíl se projevil až ve fyzické p íprav ,58

která byla ur ena jen chlapc m a jejímž úkolem bylo vychovat zdravé a silné rytí e, kte í

se stanou p ínosem pro královskou družinu. S výchovou se za ínalo již od sedmi let, kdy

byl chlapec vychováván matkou a p ipravován na budoucí život rytí e. P íprava se stala 

všestranným t lesným výcvikem. Chlapci se museli nau it b hat, skákat a šplhat, museli

um t házet kopím, st ílet z luku a zápasit mezi sebou. Tyto základní pohybové prvky

56 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 28. 
57 PERÚTKA, J. Dejiny vojenstva a brannej výchovy, str. 21. 
58 OLIVOVÁ, V. Lidé a hry, str. 173. 
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sloužily jako pr pravná cvi ení pro rozvoj specifických dovedností rytí e, zejména p i

jízd  na koni a p i ovládání zbraní. D ležitou složkou výchovy byl i lov, kde chlapci pro-

kazovali svou obratnost a fyzickou zdatnost.59 Ve 14 letech byl chlapec, budoucí rytí ,

poslán z rodného domu do služeb lenního pána, kde sloužil jako panoš. U il se zde nejen 

dvorným zp sob m, projev m úcty a obdiv m k dámám, ale zárove  prod lával tvrdý 

výcvik, p i kterém se zvyšovala jeho fyzická síla, zru nost a obratnost. Krom  toho se 

ú astnil i r zných rytí ských her a cvi ných turnaj . Jeho povinností bylo také doprovázet

svého pána na vále ných i mírových výpravách, na turnajích a slavnostech, starat se o 

jeho výzbroj a výstroj, nosit mu štít s erbovním znamením nebo vy izovat r zné vzkazy.

V jednadvaceti letech byl panoš pasován na rytí e. Tento p ijímací ob ad m l své ko eny

v inicia ních slavnostech, kdy byli mladíci p ijímáni mezi dosp lé. Pasování p edcházel

p st, pokání, modlení, zpov , svaté p ijímání a symbolická koupel. Poté se panoš bez 

zbroje odebral do chrámu, kde poklekl a p ed sv dky odp ísáhl, že povede život k es-

anský a rytí ský, k ochran  slabých a bezbranných, v úct  paní a ve v rnosti králi. Ten,

kdo nového rytí e pasoval, musel být sám rytí em. Zlehka ude il kle ícího panoše plochou

stranou me e, a to bu  na krk, nebo po obou ramenech a potom p es šíji, a pronesl slav-

nostní formuli. Nový rytí  p ijal me , zlaté ostruhy, p ilbu a štít60 a divokou projíž kou na 

koni v plné zbroji oznámil své povýšení široké ve ejnosti. V jednotlivých zemích se p ijí-

mací ob ad do rytí ského stavu r zn  obm oval. Zm ny však byly nepatrné.

 Ve výchov  rytí  hrála d ležitou roli znalost sedmi rytí ských ctností,61 které 

získávali rytí i u ením b hem své služby u lenního pána nebo na královských dvorech.

Tyto ctnosti rozvíjeli nejen fyzickou zdatnost, ale i duševní stránku rytí e. Jednou

z nejd ležit jších ctností byla jízda na koni, nebo  k  k rytí i neodmysliteln  pat il a 

pomáhal mu nést t žkou váhu brn ní a zbraní, kdy jistým zp sobem ovliv oval i výsledek 

boje. P es veškerou snahu církve zakázat koupání v ekách, navšt vování m stských lázní

a zanedbávání istoty t la se rytí skou ctností stalo plavání. Tato dovednost bývala vyu-

žívána zejména p i dobývání hrad , které byly chrán ny vodním p íkopem a jediná p í-

stupná cesta, most, byla stržena v zápalu boje. Další ctností byla st elba z luku, která se 

nejvíce využívala p i útoku z kon . Dále sem pat il šerm a zápas, jenž rozvíjel obratnost,

rychlost a sílu. Teoretické vzd lání zastupovali dv  ctnosti, hra v šachy a veršování, nebo-

59 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 29. 
60 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 130.
61 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. cit. dílo, str. 29. 
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li p ednes básní zpam ti.62

Rytí ský zp sob života se snad nejvýrazn ji projevil v nejrozší en jším st edov kém

sportu pro rytí e, v turnajích.63 Rytí ský turnaj, neboli klání i kolba, se stala honosnou 

podívanou s mimo ádn  nákladnou výpravou, kde muži, rytí i, p edvád li svou bezmez-

nou state nost i drahocennost brn ní. Každý turnaj byl velkou spole enskou událostí. Byl

však i hrou na válku, ve ejnou ukázkou výsledk  namáhavého tréninku a mírovou náhraž-

kou boje. Kolébkou st edov kých rytí ských turnaj  byla Francie, odkud se tato zábava

rozší ila po celé Evrop .64 Rytí ských utkání byla celá ada, nej ast ji se proti sob  roz-

jeli dva t žkood nci na koních a snažili se jeden druhého vyhodit ze sedla. Pro zábavný 

turnaj se užívalo tupých zbraní, p evážn  speciální kopí z m kkého d eva. Tomuto druhu

jízdního turnaje se íkalo tjost. Oblíbený byl i skupinový nebo též polní turnaj, zvaný bu-

hurt, kde proti sob  bojovali skupiny p ších rytí .65 Každý turnaj byl doprovázen boha-

tým programem, od kejklí  a hudebník  až po plesy nebo lovy, velkými hostinami a bu-

jarými pitkami.

Obr. 15 Rytí ský turnaj66

Postupn  se smysl rytí ských turnaj  m nil. Bojovalo se nejen pro est, ale za ínalo se 

sout žit i o ceny, kdy vít z v souboji získával kon  i zbroj poraženého, a to v dob  st e-

62 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 130.
63 Ze st edov kých rytí ských turnaj  vycházel v 19. století F. L. Jahn, když hledal vhodný výraz (podle

n ho n meckého p vodu) pro eckou gymnastiku. Nalezl jej ve slov  Turn – turnen a domníval se, že ten-
to pojem je, stejn  jako rytí ské cvi ení – turnaj, n meckého p vodu. To byl ale omyl. Základem je latin-
ské slovo Tornare a slovo turnaj má sv j p vod ve Francii. Srov. KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M.
Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 48.

64 KRÁTKÝ, F. cit. dílo, str. 132.
65 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. cit. dílo, str. 30. 
66 OLIVOVÁ, V. Lidé a hry, str. 205. 
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dov ku p edstavovalo slušné jm ní. Turnaje p estávaly být formou zábavy, ale staly se

prost edkem obživy chudších obyvatel. Jak se m nila celá forma turnaj , docházelo

k úpadku t lesné zdatnosti a obratnosti rytí . S objevem st elného prachu a s rozvojem

palných zbraní byla rytí ská sláva na konci svého vývoje.

MM šš aannssttvvoo,, vveessnniicckkýý lliidd

T lesná p íprava m š anstva a vesnického lidu byla zcela odlišná od rytí ské vý-

chovy. S církevním zákazem využívat m stské lázn  a podrobovat své t lo pravidelné

hygien , vystoupila na povrch r zná úskalí a nemoci, které pustošily celou zem. To pro

rozvoj t lesných cvi ení nem lo pozitivní charakter. Ale i p esto m la st edov ká m sta a 

vesnice rozkvetlou t lesnou kulturu, jejíž nápl  byla ur ena muž m i ženám.

Vesnický lid se v noval p edevším zem d lství a tak mohl provozovat t lesnou akti-

vitu pouze v zimním období nebo ve sváte ní dny. Všechny pohybové innosti byly ovliv-

n ny vývojem rytí stva a vycházely z rytí ských ctností. Jízda na koni, st elba a ani hody

r znými p edm ty nebyly pro venkovský lid cizí záležitostí. Nebyla zde ale organizova-

ná výchova, jednalo se spíše o uspokojování lidských pot eb formou pohybové aktivity,

tím byl b h, r zné d tské a mí ové hry, u žen p evážn  tanec a u muž  r zné formy zá-

pasu.67

T lesná výchova ve m stech m la organizovaný charakter alespo  z ásti. Ale i zde

se provozovaly lidové hry a zábavy p evzaté od vesnického lidu. M sta se stala pro

loupeživé rytí e lehce dostupným cílem, proto se organizovaly r zné p ší oddíly, které by

chránily m sta p ed vyko is ovateli. lenové t chto sekcí se velmi piln  v novali vojen-

skému výcviku za m stskými hradbami. U ili se zacházet se zbraní, cvi ili se v obran

m sta a v novali se šermu i st elb .68 Výcvik byl nedostate ný a v d sledku toho byly

založeny m stské školy zbraní.69 Ale ani ony nedosáhly takového úsp chu, jaký byl p i

založení p edpokládán a tak vznikly spolky specializované jenom na šermí ství. Ty však

postupem asu a zejména s objevem st elného prachu upadaly, až zanikly úpln . Nahra-

dily je spolky st elecké, které se staly oblíbenou formou zábavy.

67 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury I. díl, str. 32.
68 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 136.
69 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. cit. dílo, str. 33. 
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OOdd rreenneessaannccee kk oossvvíícceennssttvvíí

Církev, která ve st edov ku zakazovala jakoukoliv innost vedoucí ke zdokonalování

lidského t la, k jeho kráse, byla poražena. Jejím nejv tším odp rcem se stala Itálie, u

které nebyly nikdy p erušeny antické tradice a která si i p es veškerý zákaz církve ucho-

vala nejvíce z antického d dictví. Na p elomu 12. a 13. století se italská m sta postupn

vymanila z nadvlády feudálního systému a za ala vytvá et vlastní m stské státy. Došlo 

k oživení antického odkazu, což zp sobilo rozvoj nové kultury, renesance a humanismu.

Renesance (znovuzrození) je vlastn  návrat k antickému sv tu, k hodnotám antické

kultury.70 Itálie se snažila obnovit vztah k lidské kráse, k nahému t lu, ale církev tento akt

v minulosti tak p ísn  hanobila, že se nedosáhlo stejného výsledku jako v antické dob .

Proto se za aly požadavky ubírat jiným sm rem a do pop edí se dostávaly r zné cvi-

ební úbory ur ené muž m i ženám. Nadále však byl zachováván a rozvíjen požadavek

harmonického stylu života, k emuž nejvíce p isp lo zakládání gymnasií, neboli p íprav-

ných škol na univerzity. S rozvojem školství se zvyšovalo vzd lání nejen u nižších vrstev

obyvatelstva, ale i u žen. 

Vznikl nový systém výchovy mládeže, který se t šil velkému zájmu. Byl ur en pro

mládež z rodin, které na sebe strhly politickou moc, ale i pro mládež z rodin zbohatlých

obchodník  a emeslník . Ve školách se vyu ovaly r zné v dní obory – rétorika, poezie,

teologie, práva, p írodní v dy. Výuky na školách se ujali italští vychovatelé, kte í vnesli 

do výchovy poznatky z antického sv ta, p edevším ideál kalokagathie. Touto zm nou

pronikla do škol i t lesná výchova, p i které byla mládež nucena trávit nejvíce asu

v p írod , kde m la rozvíjet svou t lesnou a duševní stránku, a to na základ  krásného

prost edí typického pro antickou výchovu. Žáci procházeli výcvikem ve zbrani, v zápasu,

v šermu, v jízd  na koni, u ili se atletické disciplíny, plavání a mí ové hry.71

Velkého rozkv tu se do kala i gymnastika, která p edstavovala lé ebný prost edek

proti nemocem, p ispívala k ochran  zdraví a m la pozitivní vliv v období rekonvales-

cence. Také se stala základem pro veškerou pohybovou innost. Léka  Hieronymus Mercu-

rialis (1530 – 1606)72 rozd lil gymnastiku do t ech skupin: gymnastika zdravotní, která

vede ke zdraví a blahobytu; gymnastika vojenská, která vychovává k obran  vlasti;

70 ORNEJ, P. D jiny evropské civilizace, str. 278.
71 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 35. 
72 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 164.
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gymnastika profesionální, kterou neuznává, nebo  vede k bohatství.73

asté a ob anské války zp sobily v 12. – 15. století postupný rozpad feudálních

vztah , ímž vytvo ily podmínky pro rozvoj výrobních sil, emesel a obchodu. Tím byla

zapo ata nová cesta pro rozvoj dokonalejších pracovních nástroj , ú inn jších zbraní

apod.

P evratným bodem v d jinách lidstva se stalo objevení st elného prachu. Kolem 11. 

století n. l. objevila ína látku, která m la výbušné a zápalné vlastnosti. Byla to látka,

kterou v dnešní dob  ozna ujeme jako st elný prach. Za átkem 14. století se za al obje-

vovat i v Evrop . Za jeho objevem stojí alchymisté, kte í provád li r zné experimenty.

St elný prach nabyl vojenského významu ihned poté, co byly prokázány jeho výbušné 

vlastnosti. Nejvíce se uplatnil p i vzniku d l a palných zbraní.74

Trvalo n kolik desítek let, než armáda za ala b žn  používat palné zbran . D vo-

dem byla ned v ra a strach z nového mechanismu, který s sebou v po átcích nesl i ne-

bezpe í p ed asného výbuchu. Prost edníkem pro používání palných zbraní byla kuše,

která p edstavovala mechanismus podobný palné zbrani. Pažba kuše, kterou si voják

opíral o rameno, se stala vzorem pro podobný d ev ný tvar, kam mohla být uložena 

d lová hlave  a zp tná reakce kuše po výst elu ušt d ila ránu do ramene, která byla

stejná jako u palné zbran .75

V souvislosti s rozvojem a s používáním st elných zbraní se hlavním prvkem armády

stala op t p chota. T žké rytí ské jezdectvo bylo nahrazeno jezdectvem lehkým, které 

m lo ve výzbroji p ilby, me e a pistole.

Feudalismus postupn  upadával a na jeho místo se za ínal tla it kapitalismus, zalo-

žený na maximálním využití nových, vysp lejších zp sob  výroby. Tento pokrok u inil ze 

st edov kého nevolníka volného a svobodného lov ka, který se už nedá koupit ani pro-

dat. Stal se z n ho námezdný d lník, který je naopak nucen svou práci prodávat vlastní-

k m výrobních prost edk .76

Rozvoj stále nových pracovních prost edk  v oblasti strojírenství, zem d lství a v

73 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 164.
74 KEEGAN, J. Historie vále nictví, str. 264.
75 Tamtéž, str. 272.
76 KRÁTKÝ, F. cit. dílo, str. 179.
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mnoha dalších odv tví odstartoval pr myslovou revoluci (1750 – 1850), která m la své 

po átky v Anglii. Došlo k rozpadu existujících feudálních struktur a za ala se rodit nová 

spole nost. Na anglickém venkov  se rychle rozvíjela tovární pr myslová výroba, jejímž 

d sledkem bylo prom ování vesnic v m sta. Zem d lství upadalo a p estávalo být 

hlavním zdrojem anglické ekonomiky. Nahradila ho pr myslová výroba, která se stala 

významným bodem v d jinách lidstva – byla zdrojem hospodá ského r stu a napomohla

ekonomickému rozvoji. P í inou hospodá ského rozmachu bylo odstran ní rostoucí masy

chudých lidí, a zárove  vytvo ení vrstvy pr myslových d lník .77

Kapitalistická tovární a zem d lská výroba nepot ebovala nevzd lané a odborn

nep ipravené, t lesn  slabé a neodolné d lníky. Stále se zvyšující nároky na výrobu vy-

žadovaly ur itý stupe  všeobecného a odborného vzd lání, ale i t lesnou a duševní 

zdatnost, jak u pracujících muž , tak i u žen. V d sledku toho byly zakládány školy pro

širokou ve ejnost, ale jen pro d ti pracujícího obyvatelstva. Potomci zámožných byli stále

vedeni k samostatné individuální výuce, která probíhala ješt  p ed vznikem kapitalismu

ve šlechtických rodinách. Základní vzd lání se dostávalo i pracující vrstv , ale jen

v takovém rozsahu, který byl nutný pro pot ebu práce. Stejné to bylo i s t lesnou výcho-

vou. Pracující lid provád l cvi ení za ú elem udržení si zdraví pro pot ebu výroby. V no-

val se zápasu, vzpírání nebo kolektivním hrám (kopaná, házená, bruslení). Vládnoucí 

t ída byla oproti tomu obklopena n kolika druhy sportu, jako byl nap . jachtink, golf,

tenis nebo automobilismus.78

Rozší ení kapitalistického systému a utvá ení jeho vztah  ve spole nosti vedlo

k t ídním spor m, což vyústilo ve Velkou francouzskou revoluci v roce 1789. Tato politická

událost byla z velké ásti ovlivn na myšlenkami osvícenství. Osvícenství, sv tový názor 

18. století vycházející z humanismu a renesance, požadovalo politickou svobodu a sociál-

ní rovnost. Jedna z  p í in, která zp sobila francouzskou revoluci, byla osvícensky orien-

tovaná spole nost, která už ned v ovala starému systému vládnoucí vrstvy, jenž zp sobil

hospodá skou krizi a sociální bídu. D sledkem revoluce byl rozpad šlechty a poprava

krále, úpadek církve a zákaz církevních slavností. Z konstitu ní monarchie se stala repub-

lika (1792), jejíž vedoucí silou bylo m š anstvo oslavující p írodu, lov ka, jeho práci a 

rozum.79

77 HARENBERG, B. Kronika lidstva, str. 576. 
78 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 182.
79 HARENBERG, B. cit. dílo, str. 603.
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HHllaavvaa IIII.. VV ddoobb rreevvoolluuccíí

EEppoocchhaa nnáárrooddnníícchh ssttáátt

Velká francouzská revoluce odstartovala novou etapu ve vývoji lidstva, ímž záro-

ve  zp sobila kone ný pád feudálního sv ta, a podnítila politickou a sociální myšlenko-

vou linii v celé evropské spole nosti. Nenašla by se snad zem , která by byla jejímu vlivu 

ušet ena.

Revoluce s sebou p inesla i nevyhnutelné zm ny v oblasti ozbrojených sil. Hlavní 

zm na spo ívala v nových principech dopl ování vojsk, to zp sobilo vytvo ení armády

s obrovským po tem voják .

Francie byla první zemí, která vytvo ila velkou národní armádu pravideln  dopl o-

vanou o nové leny. Z po átku byla tvo ena p evážn  ze šlechtického d stojnického sboru

a z placených naverbovaných voják . Velký význam m l pak nástup dobrovolnických

oddíl , které vytvo ili Národní gardu. Ta byla hojn  využívána p i vnit ních bojích v zemi

a nep edstavovala žádnou velkou vojenskou sílu.80 Pozd ji, podle zákona z roku 1793 

(23. srpna) o všeobecné vojenské povinnosti, podléhali odvodu všichni svobodní mladí

Francouzi ve v ku od 18 do 25 let. Jejich jednotky se m ly slou it s Národní gardou.

Vojenská služba se stala základní ob anskou povinností, což vedlo k novému ocen ní

t lesné zdatnosti a k pochopení jejího významu.81 Tímto dopl ováním zvýšila francouzská

armáda po etnost svých ad. Výsledkem bylo zkrácení vojenské služby na 2 – 6 let a 

vytvo ení velkých záloh z vycvi ených voják  pro vojenské pot eby v období válek. Tento

zp sob dopl ování vojsk se rychle rozší il i do jiných stát , nap . do Pruska, Rakouska,

ale i Ruska. Postupné zavád ní všeobecné branné povinnosti zp sobilo zm ny ve výcviku

vojsk, nebo  byly hledány nové cesty k dokonalému rozvoji t lesné zdatnosti.

Francouzská armáda byla tvo ena z p choty, jezdectva, d lost electva a vznikalo i 

ženijní vojsko. P íslušníci p šího a jezdeckého vojska, které se d lilo na t žké a lehké, byli

vyzbrojeni k esadlovou ru nicí s hladkou hlavní. Jezdectvo vlastnilo navíc me e, lehké 

šavle a kopí.

Všechny druhy vojsk byly podrobovány stejnému výcviku, který krom  po adové

p ípravy obsahoval i dokonalý výcvik ve st elb , v boji s bodákem a vedl k boji ve vzá-

jemné sou innosti. Sou asn  byl u voják  rozvíjen vztah k vlastenectví a k pln ní bojových

80 KEEGAN, J. Historie vále nictví, str. 289.
81 OLIVOVÁ, V. Lidé a hry, str. 454. 
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úkol . Výcvik m l u vojáka rozvinout iniciativu, pohotovost, houževnatost a odvahu.82

Velkou úlohu ve vojenské p íprav  francouzských vojsk sehrál Napoleon Bonaparte,

který zorganizoval velké výcvikové tábory. V táborech cvi il všechny druhy vojsk a za-

vedl pro n  spole ná cvi ení (nácvik bojových tvar , jejich rozptýlení apod.), ímž se na 

základ  hromadného výcviku snažil o vytvo ení p esn  fungující armády, která m la být 

neporazitelná.83 Výsledkem jeho tvrdého výcviku byla vít zství roku 1805 u Slavkova,

roku 1806 u Jeny a u Auerstädtu, roku 1809 u Wagramu a mnoho dalších vyhraných

bitev. Napoleonova vít zství ale nebyla odrazem jeho výcvikových metod, i když ve vý-

cviku zastávaly d ležitou úlohu, nýbrž tím, že jeho protivníci stále disponovali

se zaostalou feudální armádou. S rozvojem nových strategických a taktických zp sob

vedení boje i do ostatních evropských zemí, se Napoleon do kal vále ných neúsp ch  a 

nakonec byl poražen.

Obr. 16 Napoleon Bonaparte (obraz od Jacquese-Louise Davida)84

Války vyvolaly pot ebu, která spo ívala v dokonalé t lesné zdatnosti všech lidí, jenž 

se zárove  odvíjela od všeobecné vojenské povinnosti branné p ípravy, a tím podnítily 

vznik t lovýchovných systém . Výsledkem t chto systém  byl rozmach t lesných cvi ení

ke všem vrstvám obyvatelstva a vytvo ení prostoru k hledání optimálních forem hromad-

ných cvi ení.

Velká francouzská revoluce, Napoleonova vláda a p ítomnost francouzských vojsk

v N mecku ovlivnily mimo ádnou silou n mecký vývoj. Na jedné stran  zp sobily úpadek 

82 PERÚTKA, J. Dejiny vojenstva a brannej výchovy, str. 35. 
83 Tamtéž, str. 36.
84 B LINA, P. aj. D jiny evropské civilizace II. díl, str. 95. 
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dosavadní t ídní a spole enské struktury, s ímž souvisely zm ny v politické a sociální

oblasti (rušení nevolnictví, vyšší míra samosprávy pro m š anstvo, rozvoj nových kapitalis-

tických vztah ) a na stran  druhé vyvolávaly zna nou nespokojenost, nebo  N mecko

v té dob  usilovalo o sjednocení a snažilo se vyhnat francouzské okupanty ze své zem .

Pomocnou rukou se jim stala pruská armáda, která se stejn  jak Francie uchylovala

k branné povinnosti obyvatelstva. Armáda pot ebovala co nejv tší po et voják , ale 

kapacita byla omezena. Proto došlo ke zkrácení vojenské služby na dvoum sí ní kurz, 

který se zam oval p edevším na výcvik ve st elb .85 Po kurzu následovalo absolvování

ro ní služby v rodné obci, která byla zakon ena sout ží ve st elb . Výcvik byl povinný 

nejen pro muže, ale i pro studenty univerzit, žáky gymnasií a škol, kte í se výcviku zú-

ast ovali ve svém volném ase. Jak se zvyšoval po et cvi ících, rostl požadavek o navý-

šení po tu u itel . To m lo za následek rozvoj nové formy t lesných aktivit, což se proje-

vilo vznikem turnerských cvi ení.86 Jejich cílem bylo zlepšit t lesnou p ípravu všeho lidu, 

které tvo ilo zálohy pro vojenské pot eby.

V té dob  vystoupil na ve ejnosti n mecký filozof Johann Gottlieb Fichte, který vy-

zýval lid k obran  vlasti, k obrození n mecké kultury, ke zlepšení mrav  a fyzické zdat-

nosti. Tyto výzvy ovlivnily mladého Friedricha Ludwiga Jahna (1778 – 1852), který za-

al pracovat jako u itel na soukromém výchovném ústavu, kde se seznámil s Karl Friedri-

chem Friesenem (1785 – 1814), u itelem t lesné výchovy. Na jeho podn t za al po á-

dat cvi ení pro mládež, která se konala na ve ejném cvi išti Hasenheide u Berlína. Cvi e-

ní bylo ur ené pro každého zájemce bez rozdílu t íd a stavu. Do výuky za azoval p e-

devším cvi ení prostná a po adová, lehkou atletiku a ná a ový t locvik (bradla, hrazda,

k , koza).87 V zimním období probíhala cvi ení v uzav ených budovách nebo

v t locvi nách. Postupn  se tato cvi išt  rozší ila i v dalších n meckých m stech, což m lo

za následek vznik t lovýchovného hnutí. Jeho jádrem byly t locvi né spolky brann  za-

m ené na osvobození n meckého národa od francouzské okupace, které spojovala stej-

ná vidina o sjednocení N mecka.

85 OLIVOVÁ, V. Lidé a hry, str. 480. 
86 Tamtéž, str. 481.
87 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 205.
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Obr. 17 F. L. Jahn zahajuje slavnostn  cvi ení na Hasenheide (1811)88

I když t locvi né spolky m ly velkou adu p íznivc , našli se i odp rci. A to hlavn

z církevního prost edí, kte í ve fyzických aktivitách vid li nezájem mládeže o studia a o 

práci a také o církevní život. Tento odpor vyvrcholil až k úplnému zákazu turnerských

cvi ení.89 Tyto zákazy, odborn  nazývané Turnsperre, nebyly dodržovány a pr b h t -

lesných cvi ení se dále rozvíjel. Proto, když roku 1842 byly zákazy zrušeny, byl ná a o-

vý t locvik již zcela znárodn n.

K velkému rozvoji gymnastiky, která hrála v t lesné p íprav  vojsk velkou roli, došlo

v severských státech, p edevším ve Švédsku. O zavedení gymnastických cvi ení do vojen-

ského výcviku se zasloužil  Pér Henrich Ling (1776 – 1839), který p sobil na vojenské

akademii v Carlsbergu jako u itel gymnastiky. Zajímal se o lidské t lo a o jeho princip 

fungování, ímž dosp l k myšlence, že správn  provád né cviky mají nenahraditelné

lé ebné ú inky, a že pravidelné cvi ení odbourává zdravotní obtíže a posiluje psychickou

stránku jedince. Ze za átku preferoval pouze cvi ení prostná spojená s dechovým cvi e-

ním, ale pozd ji za al využívat i r zné ná adí a ná iní (lavi ky, žeb iny, kladiny, lana 

nebo bedny), které zvyšovaly ú innost provád ných cvik . Jeho t locvi ná soustava byla

ur ena široké ve ejnosti, zdravým i nemocným, u itel m i student m a také voják m. Se

zavedením branné povinnosti ve Švédsku (1812) získal Ling souhlas k založení Králov-

ského úst edního t locvi ného ústavu ve Stockholmu,90 kde m l za úkol stále zvyšovat

fyzickou zdatnost voják  a mládeže. Pro pot ebu vojsk napsal práci Obecný návod o

užite nosti a nezbytnosti gymnastiky pro vojáky (1820) a pak ješt  n kolik p íru ek, nap .

88 KRÁTKÝ, F. D jiny t lesné výchovy I. díl, str. 176 (obrazová p íloha).
89 OLIVOVÁ, V. Lidé a hry, str. 490. 
90 KRÁTKÝ, F. cit. dílo, str. 208.
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o šermu bodákem. Také pracoval na uceleném systému t lesné výchovy, který vyšel 

v písemné form  až po jeho smrti jako Všeobecné základy gymnastiky. Toto dílo obsaho-

valo šest ástí, jedna ást byla v nována i základ m vojenské gymnastiky.91 Ling v švéd-

ský t lovýchovný systém velmi intenzivn ji pronikal do ostatních evropských zemí, kde se 

stával jednou z forem výcviku vojsk a mládeže.

91 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 57. 
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VVzznniikk SSookkoollaa aa jjeehhoo vvýýzznnaamm vv eemmaanncciippaa nníímm bboojjii eesskkýýcchh zzeemmíí

PPáádd BBaacchhoovvaa aabbssoolluuttiissmmuu

Na eském a slovenském území probíhaly také velké zm ny ve spole enském a poli-

tickém život , i když s ur itým zpožd ním, nežli tomu bylo v ostatních evropských krajích.

P í inou byla vláda rakouského císa e, který se cestou policejního dozoru zasloužil o uml-

ení v d ích osobností a o vytla ování eského jazyka ze škol.  V 50. letech se Rakousko

dostalo do hospodá ské krize a zaznamenalo sérii neúsp ch  završené porážkou

v Prusko-italské válce (1959), což znamenalo oslabení mocenského postavení a ztrátu

ásti území. Výsledkem byly reformní kroky panovníka. Vydáním íjnového diplomu se 

císa  z ekl moci, což vedlo eský národ ke snaze získat základní politická práva, a s tím

souvisel i rozvoj kulturní innosti.92 Za aly se zakládat zájmové, vzd lávací, podp rné a

jiné spolky, ze kterých se postupn  vytvá ela velká sdružení s neustálým p ísunem nových

len . Jedním z t chto spolk  byla i T locvi ná jednota Pražská, pozd jší Sokol Pražský,

první eská t lovýchovná organizace.

U zrodu Sokola stáli roku 1862 dv  významné osobnosti: Jind ich Fügner (1822 –

1865) a Miroslav Tyrš (1832 – 1884).93

Obr. 18 Miroslav Tyrš (vlevo) a Jind ich Fügner (vpravo)94

Vznik Sokola znamenal pro eský národ pokrok kup edu. Nebylo to pro n  jen další

využití volného asu, ale spat ovali zde i ú inný prost edek v boji za získání svých vlast-

ních práv. Tyrš na základ  svých studií vytvo il hodnoty národní brannosti a zárove  zd -

92 REITMAYER, L. P ehled vývoje t lesné výchovy na území SSR, str. 53. 
93 KÖSSL, J., KRÁTKÝ, F., MAREK, J. D jiny t lesné výchovy II. díl, str. 22.
94 HORA-HO EJŠ, P. Toulky eskou minulostí 8. díl, str. 79.
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raznil požadavek na sjednocení cvi ení. Tato národní brannost nem la vlastnosti ozbroje-

né armády, ale jejím cílem bylo u obyvatelstva nabýt dojmu, že lenové Sokola mají

schopnost v as odvrátit útok nep átel.

K napln ní t lovýchovného úkolu vytvo il Tyrš sokolskou t lovýchovnou soustavu, kte-

rou uve ejnil ve svém nejvýznamn jším díle Základové t locviku. Zde rozd lil cvi ení do 

ty  skupin: cvi ení bez ná adí, cvi ení s ná adím, cvi ení ve skupinách a úpoly (odpor,

zápas, rohování, šerm).95 Všechny cvi ební hodiny, ur ené pro chlapce i pro dívky, rozd -

lil na n kolik podskupin a v každé z nich se v noval jinému druhu cvi ení. Krom  cvi ení

v t locvi n  p stoval i n kolik branných disciplín. Vyu oval pochod, b h i poklus, rozvíjel

možnosti p ekonávání p ekážek v p írod , u il šplh a otužoval organismus v parném,

deštivém i v trném po así.96 Pozornost soust e oval i na plavání a veslování.

Obr. 19 Nejstarší fotografie cvi itelského sboru Sokola z r. 1864, inscenovaná jako barokní obraz (cvi itelé
pózami i rekvizitami symbolizují disciplíny olympijského p tiboje)97

Sokolnictví jako takové získalo velký ohlas a pom rn  rychle se ší ilo do eských

m st, v kterých se za aly zakládat T locvi né jednoty sokolské. Krom  obyvatelstva,

které si do sokolských jednot chodilo zacvi it, se jejími leny staly i necvi ící skupiny. K

jejich seskupení sloužily spole enské výlety, jejichž cílem bylo posílit národní sebev do-

mí.98 Sokol nabyl takového úsp chu, že za aly vznikat i první organizace v zahrani í.

Tyršovi proto utkv la v hlav  myšlenka o sjednocení všech sokolských skupin. Snažil se 

vytvo it nejvyšší orgán, který by ídil a dohlížel na organizaci ostatních t lovýchovných

jednot. Tato snaha však byla zastavena rakouskými ú ady z obavy, že lenové Sokola by

95 KÖSSL, J., KRÁTKÝ, F., MAREK, J. D jiny t lesné výchovy II. díl, str. 24.
96 HORA-HO EJŠ, P. Toulky eskou minulostí 8. díl, str. 80.
97 Tamtéž, str. 81.
98 REITMAYER, L. cit. dílo, str. 59.
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obrátili zbran  proti nim.

V následujícím období došlo k poklesu sokolské innosti. P í inou byla hospodá ská

krize, chyb lo t locvi né ná adí, nebyly vhodné podmínky pro provád ní cvi ení a cvi i-

tel  byl nedostatek. Postupn  zevšedn ly i sokolské výlety a n které jednoty se p em ni-

ly na T locvi né hasi ské spolky. V tšina jich však úpln  zanikla. Tato sokolská krize m la

p edevším následky v úbytku po tu len , které se b hem tohoto období zmenšily na 

t etinu.

Zlepšení podmínek pro další rozvoj sokolské práce p inesl ústup hospodá ské krize a 

navrácení aktivní politické innosti. Tuto událost využil okamžit  Tyrš ke svolání sokolské-

ho sjezdu (1879 Olomouc), kde hovo il o prost edcích, které povedou k obnovení sokol-

ských jednot.99 D sledkem byl nár st nových len a podpora hromadného cvi ení, které

vedlo ke vzniku nových t lovýchovných spolk . Tato skute nosti vedla Tyrše k uskute n ní

prvního sokolského sletu, který se konal u p íležitosti 20. výro í vzniku Sokola, 17. – 19. 

ervna 1882 na St eleckém ostrov  v Praze.100 Náplní ve ejného vystoupení byla cvi ení

prostná, cvi ení na ná adí a pr vod krojovaných len  všech sokolských jednot. Tento

sokolský slet vzbudil op t myšlenku jednotné organizace Sokolstva, a proto se jednoty 

rozhodly poslat stanovy ke schválení. Stejn  jako d íve byla žádost zamítnuta. Tím vznikl

nový nápad, organizovat Sokol založením župních celk . Roku 1884 byl tento návrh p i-

jat a župy se za aly pom rn  rychle z izovat. V tomto roce se Miroslav Tyrš vzdal funkce 

ná elnictví Sokola, a aniž by se dožil první sokolské župy, tragicky zem el v Tyrolském

Ötzu, kam odjel na lé ení.101

Neustálé usilování o sjednocení sokolských spolk  nabylo kone n  úsp chu, a to v ro-

ce 1904 založením jednotné eské obce sokolské, jež zahrnovala jednoty z ech i Mo-

ravy.102 Hlavním úkolem t chto obcí bylo vychovat cvi itele, kte í by byli schopni zvlád-

nout jednotn  u it v r zných t lovýchovných spolcích. B hem útlumu sokolské innosti p i

hospodá ské krizi se vytvá ely sportovní kluby, kde se cvi ilo pro pobavení a bez n jaké

dozorské kázn . To bylo Sokolu trnem v oku, a proto se snažil výchovou nových len

tomuto rozmaru zabránit. Pozitivní ohlas m l lánek Františka Kožíška, ve kterém

99 KÖSSL, J., KRÁTKÝ, F., MAREK, J. D jiny t lesné výchovy II. díl, str. 67.
100 Tamtéž, str. 67.
101 Tamtéž, str. 26.
102 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 110. 
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odmítl sport jako jednostrannou, nenárodnostní a nevýchovnou innost.103 Tento argument

se ujal a byl hlásán p edevším sokolskými odp rci sportu. Výsledkem bylo omezení spor-

tovních aktivit, i když sport ze Sokola nikdy úpln  nevymizel. Udržel se zejména ve ves-

nických jednotách a v jednotách malých m st, které dali pozd ji vznik eské házené,

atletice, ale i košíkové.

     Koncem 19. století nastalo období politických rozpor , kdy se lenové d lnických

t íd snažili o založení vlastní politické strany, s tím souvisela i p edstava samostatného 

organizování d lnické t lovýchovy. Vzniklo tedy n kolik d lnických t lovýchovných spol-

k  a d sledkem toho bylo vylu ování takovýchto len  z celé sokolské organizace. Ode-

zvou na toto rozd lení bylo založení D lnické t locvi né jednoty v Praze roku 1897,104

která již o dva roky pozd ji uspo ádala první ve ejné cvi ení (prostná muž , cvi ení na

ná adí a hry). I p es celkem pomalý rozvoj t lovýchovy d lnictva byl roku 1903 ustano-

ven Svaz d lnických t lovýchovných jednot. D lnická cvi ení pokra ovala nadále v duchu

Tyršovy t locvi né soustavy a stejn  jako v Sokole byl sport odsuzován, tak i v této orga-

nizaci se k n mu stav li zády. Hlavní náplní hodin byla cvi ení prostná, po adová a po-

chodová a doporu ovalo se i v novat hrám. Do budoucna se p ipravovalo ve ejné hro-

madné vystoupení, jehož plány byly zma eny politickými vále nými okolnostmi.

Ale ani církev v tomto období nez stávala pozadu a založila katolickou t lovýchov-

nou organizaci Orel (1909), která m la podchytit mladou v ící generaci. D vodem byl

velký nezájem Sokola a D lnické t lovýchovné jednoty o církev a její víru. Stejn  tak 

jako p edchozí organizace se i toto sdružení ídilo t lovýchovnou soustavou od Tyrše.

Jedinou jejich odlišností byl kladný postoj ke sportovním aktivitám.105

SSookkooll aa lleeggiiee

Den 28. erven 1914 se zapsal do historie sarajevským atentátem na rakouského

následovníka tr nu Františka Ferdinanda d´Este (1863 – 1914), což byl in, který dal 

bezprost ední podn t pro vypuknutí první sv tové války. I p es veškeré vybavení vále -

nou technikou, se plánovaná blesková válka zm nila ve válku zákopovou a posléze týlo-

103 KÖSSL, J., KRÁTKÝ, F., MAREK, J. D jiny t lesné výchovy II. díl, str. 69.
104 Tamtéž, str. 77.
105 KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z d jin t lesné kultury, str. 112. 
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vou, kdy se snažila o podman ní veškerého spole enského a hospodá ského života.106

P inesla s sebou nes etná strádání a velmi nep ízniv  zasáhla i t lovýchovnou innost,

kdy zanikla v tšina sportovních organizací, a tisíce sokolských len  opustily t locvi ny,

aby odešly za vojenskou povinností. Tyto t žké doby ovšem neodradily práci eské obce 

sokolské, nebo  se postavila proti válce doma i za hranicemi státu a snažila se zmírnit

d sledky vále ného konfliktu. Nabádala v pokra ování cvi ení ve všech jednotách a vy-

bízela lenstvo t chto jednot k aktivní pomoci v r zných oborech, jako byly polní práce,

zdravotnictví, ale i jiná d ležitá odv tví.

Sokolové neskrývali sv j odpor k válce a jejich emoce vyústily v založení aktivního

sokolského odboje, kdy otev en  dávali najevo své vlastenectví a hromadn  odcházeli

k nep íteli. Vstupovali dobrovoln  do ad ruské, francouzské, britské a italské armády,

kde vytvá eli nové vojenské jednotky, tzv. legie.107 Tyto organizace eskoslovenského

odboje v sob  uchovávaly sokolskou myšlenku a Tyršova t locvi ná soustava v nich plnila 

d ležitou funkci rozvoje t lesné zdatnosti každého vojáka, která se spole n  se sokol-

skými písn mi a pochody stala projevem síly, mužnosti a t lesné krásy.

První eský prapor odbojného vojska, tvo ený tisícovkou dobrovolník , povstal roku

1914 v Kyjev  pod názvem „ eské Družiny“. U jeho zrodu stáli eští kolonisté žijící

v ruských m stech, kte í hned po vypuknutí války hledali cestu, jak by eský národ mohl

pomoci ve sv tovém konfliktu.108 Z po átku jejich innost spo ívala v ošet ování ran ných

voják  v nemocnicích i v jiných zdravotnicích za ízeních, ve shromaž ování dar  pro

vojsko na front  nebo ve sbírání drahocenných knih. Pozd ji se rozhodli pro významn jší

krok, a to postavit rotu eských dobrovolník , která by plnila d ležitou funkci na bojištích.

P íslušníci této roty za ali na svých úkolech pracovat velmi tvrd  a již b hem prvních dn

byla možnost pozorovat jejich sokolský duch a vlastenectví. ervenobílá páska na vojen-

ských apkách byla znakem eských dobrovolník , se kterou poprvé vyšli 28. zá í 1914 

na nám stí sv. Sofie v Kyjev , p i p íležitosti slavnostní p ísahy, dopln né o vysv cení

eského vále ného praporu. 22. íjna vyjeli poprvé na frontu, kde byla družina rozd le-

na na menší skupiny a využívána k  pr zkumnické nebo tlumo nické práci. Postupn  se 

jejich ady rozši ovaly o echy, kte í do Ruska p icházeli z rakouské strany a vznikl tak 

106 URBAN, O. eské a slovenské d jiny do roku 1918, str. 243.
107 REITMAYER, L. P ehled vývoje t lesné výchovy na území SSR, str. 99. 
108 Památník VII. všesokolského sletu v Praze 1920, str. 35. 
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první pluk, jenž se rozší il v první eskoslovenskou st eleckou brigádu.109

Podobn  jako v Rusku reagovali na vypuknutí války eští p íslušníci t lovýchovných

spolk  Sokol ve Francii. Uspo ádali demonstraci (28. ervence 1914) a rozhodli se pro

vstup do francouzské armády, kde postupn  založili legii eských dobrovolník  o síle asi 

250 muž , které se za alo íkat „Nazdar“.110 23. íjna 1914 odjela na frontu a 11. lis-

topadu téhož roku byla poslána do zákop  první linie. Po átek jejího p sobení na front

probíhal celkem v poklidu, osudové se pro ni stalo až odpoledne 9. kv tna 1915, kde 

v tšina z p íslušník  zahynula nebo byla zran na. Následovalo její stažení z fronty. To

p isp lo k jejímu zániku a 16. ervna 1915 se prapor rozpadl úpln .111

Obr. 20 lenové Sokola Pa íž (1914) – všichni byli dobrovolníky eské roty „Nazdar!“ ve Francii112

V ervnu 1917 se za ala ve Francii utvá et eskoslovenská legie, která byla nejprve

tvo ena rumunskými zajatci. Pozd ji (13. listopadu 1917) se k nim p ipojila ruská skupina

tvo ená eskými hochy a dále pak ješt  zajatci z Itálie. Skupina z Ruska p edstavovala

nejd ležit jší složku legie. Hned po p íjezdu do Francie za ala nedo kav  pátrat po

n jakém prostoru, který by mohla využít ke svému cvi ení. M stský spolek katolických

gymnast  jim vyšel vst íc a umožnil jim využívat své prostory 3x týdn  ke cvi ení, které se 

velmi rychle rozší ilo i do francouzských škol. Sokolský t locvik byl zaveden povinn  i 

v celém eském vojsku a na každý týden se sestavovaly osnovy povinných cvi ení, jejíž

uspo ádání m la na starost t locvi ná komise. Velkou oblibu si naše vojsko získalo také

uspo ádáním ve ejného cvi ení na letním h išti, kde své um ní p edvedlo asi 2000 našich

109 Památník VII. všesokolského sletu v Praze 1920, str. 36. 
110 PICHLÍK, K., KLÍPA, B., ZABLOUDILOVÁ, J. eskoslovenští legioná i (1914 – 1920), str. 22.
111 Tamtéž, str. 24.
112 Památník X. Všesokolského sletu v Praze 1938, str. 11. 
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voják  p i cvi ení prostných.113

Také v Itálii byla založena zajatecká revolu ní organizace (15. 1. 1917 v Santa 

Maria Capua Vetere) pod názvem „ eskoslovenský dobrovolnický sbor v Itálii“.114 A jak

již název napovídá, jejími leny a zakladateli byli zejména zajatci, z nichž polovina byla

vycvi ena v sokolské škole a druhá polovina byla alespo  se sokolskými ideály obezná-

mena. Tento sbor se taktéž zviditelnil po ádáním ve ejných vystoupení a závod , a to 

vždy s výborným umíst ním.

113 Památník VII. všesokolského sletu v Praze 1920, str. 38. 
114 Tamtéž, str. 39.
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HHllaavvaa IIIIII.. PPoo ááttkkyy aarrmmááddnníí tt lleessnnéé pp íípprraavvyy vv SSRR

AArrmmááddnníí tt lleessnnáá pp íípprraavvaa mmeezzii ssvv ttoovvýýmmii vváállkkaammii

Válka skon ila a od 28. íjna 1918 se datuje vznik samostatného eskoslovenského

státu, kdy veškerou moc p evzali do svých rukou p edstavitelé Národního výboru. P i

vytvá ení nových státních ú ad  v práv  vzniklé eskoslovenské republice nemohla být

opomenuta myšlenka pro organizaci eskoslovenské státní branné moci. Tato idea vyply-

nula z p edešlého vále ného období a také z p ehodnocení životních hodnot, kdy vále -

nou výhodu má pouze ta strana, která je technicky i takticky p ipravena pro jakýkoliv

boj a její t lesná zdatnost je na vysoké úrovni. Proto vznikla snaha o organizovanou a 

úsp šn  vedenou t lesnou výchovu p stující mravní vlastnosti, která povede ke zvýšení

branné schopnosti nejen u každého ob ana, ale p edevším u vojáka. To se bude nadále

odrážet i ve vojenské p íprav , kde zbude více asu na technický a taktický výcvik 

vojska, nebo  t lesná p íprava mládeže zabezpe í zdatnost a otužilost jedinc  pro ná-

ro né úkoly, které spadají do obsahu vojenské služby.115

Tento t žký úkol p ipadl na Františka Udržala, který byl pov en, aby vytvo il zá-

kladní kameny pro budoucí organizaci eskoslovenské branné moci.116 Budování branné

moci provázelo v po átku mnoho problém , které tkv ly p edevším v malém množství 

materiálu, dále v záporném vztahu lidí k vojenství a nejv tším problémem se stala nep í-

tomnost schopných voják . Ti se v této dob  nacházeli stále ješt  za hranicemi státu. Ná-

hradními zdroji se proto stali prozatím dobrovolníci, lenové Sokola a invalidé, kte í vy-

tvo ili první jednotky.117 Nejv tší zásluhy m la eská obec sokolská, která rozhodla usta-

novit Úst ední sokolské stráže pod vedením ná elníka Jind icha Vaní ka. Ješt  téhož dne

byli svoláni zástupci Sokola a D lnických t lovýchovných jednot, a také za ú asti studen-

t  a ú edník  pražského policejního zastupitelství, se rozhodlo o urychleném vytvo ení

Národní stráže. V jejím ele stanul Jind ich Vaní ek.118 Tyto Národní stráže byly tvo eny

p edevším leny Sokola, ale vstup do této organizace byl zcela dobrovolný a mohl se 

sem p ihlásit každý ob an. Pouze p íslušníci organizace Orel m li dve e zav ené, nebo

jim byla vy ítána spolupráce s habsburskou monarchií.

Hlavním posláním Národních stráží byla ochrana nejen nov  vzniklé moci, ale i zajiš-

115 Dvacet let eskoslovenské armády v osvobozeném stát , str. 208.
116 10 let eskoslovenské armády, I. svazek, str. 119. 
117 Tamtéž, str. 120.
118 WAIC, M. aj. Sokol v eské spole nosti (1862 – 1938), str. 104.

51



Hlava III. Po átky armádní t lesné p ípravy v SR
Armádní t lesná p íprava mezi sv tovými válkami

ování sklad  s potravinami a r znými surovinami, st ežení zbrojnic, pr myslových objek-

t , železnic a jiných komunikací. Podíleli se na odzbrojování cizích vojenských jednotek, 

které se ješt  nacházeli na našem území. Svou práci odvád li i v oblasti kultury, kdy hlí-

dali kláštery, zámky, knihovny a archívy, aby nebylo rozkradeno cenné kulturní d dic-

tví.119 Národní stráže p edstavovaly pouze náhradní ešení, a proto p sobily v zemi jen 

velmi krátkou dobu (do prosince 1918), kdy byly postupn  nahrazovány vojenskými a

policejními jednotkami. innost Národních stráží provázelo n kolik nedostatk . Mezi 

hlavní pat il problém s vystrojováním a vyzbrojováním dobrovolných len  stráží, nevy e-

šené vztahy mezi zam stnavateli a leny stráží a vracející se vojáci, kte í odmítali re-

spektovat rozkazy civilist . Na druhou stranu m la jejich odvedená práce nezastupitelný

význam, nebo  v po átcích budování nového státu zachránily velké materiální a kulturní

bohatství.

Obr. 21 Sokolská stráž (28. 10. 1918)120

eská obec sokolská dále pracovala na vytvo ení nových dobrovolnických sbor , je-

jímž úkolem bylo upev ování státní moci. Ty vznikly v listopadu 1918, p sobily delší do-

bu než Národní stráže a byly po etn  menší. Tvo ili je lenové Sokola, lenové Svazu

D lnických t lovýchovných jednot a lenové Svazu studentstva. Také požádali o vstup do 

Pluk  stráží svobody, jejichž hlavním úkolem bylo zajiš ování ve ejného po ádku a obra-

na zájm eskoslovenského lidu.121 Jednalo se o vojenské strážní oddíly, které m li zá-

konné pravomoci.

Podmínky pro vytvo ení branné moci se zlepšily až p íchodem italské a francouzské

119 WAIC, M. aj. Sokol v eské spole nosti (1862 – 1938), str. 105.
120 Památník X. Všesokolského sletu v Praze 1938, str. 24. 
121 WAIC, M. cit. dílo, str. 107.
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legie koncem roku 1918 a za átkem roku 1919. Tato událost p isp la i ke vzniku vojen-

ských inspektorát , do jejichž ela byl postaven Josef Scheiner.122 Situace se sice zlepši-

la, ale problémy tu byly stále, a to p edevším v podob  nejednotného a nekvalitního

materiálu, munice bylo málo, ubytovací prostory byly ve špatném stavu a vojenské objek-

ty na tom nebyly o nic lépe. Na pomoc tedy p išla mise francouzského vojska, jejímž veli-

telem byl Maurice Pellé, který byl u nás jmenován ná elníkem štábu eskoslovenských

vojsk (únor 1919 – prosinec 1920). Jeho zásluhou byl vytvo en první model pro organi-

zaci eskoslovenské armády i pro její další budoucí vývoj.123

Veškeré dosavadní innosti p isp ly velkou m rou ke schválení branného zákona

(1920), který s sebou p inesl i velké zm ny. Ve školách, ve spolcích, ale i v r zných st e-

discích branné výchovy bylo umožn no provád ní t lesné výchovy mládeži, což vedlo ke

zvýšení všeobecné t lesné zdatnosti obyvatel. Její hlavní úkol však ozbrojené složky 

spat ovaly v dokonalé p íprav  na vojenskou službu, a proto se za aly zpracovávat

podrobné osnovy, do kterých byly vloženy požadavky národní obrany a sou asn  se 

po ádali i závody branné zdatnosti,124 které m ly podnítit mladé sedmnáctileté chlapce

ve snaze docílit co nejlepších výsledk  a motivovat je tak k vojenské karié e.

Vojenská t lesná výchova byla sv ena do rukou Jind icha Vaní ka, který na zákla-

d  Tyršovy t lovýchovné soustavy vytvo il první strukturu vojenského t locviku a zárove

se podílel na vypracování p edpisu obsahující tyto cviky. Co se tý e vojenského výcviku

služeb a zbraní, neexistoval ani jeden eský p edpis, který by se touto problematikou

zabýval, nebo  výcvik byl plný rozpor , a to nejen v naší armád . Tehdy se naše vojsko

vytvá elo ze ty  rozdílných složek, a to z pluk  rakousko-uherské armády, z pluk  legií

ruských, francouzských a italských.125 Nebylo tedy jednoduché vybrat ten nejvýhodn jší

cvi ební ád. Nejenže cviky byly plné odlišností, ale také byly dost zastaralé a pro tuto

dobu nepoužitelné. Základem pro náš vlastní ád cvik  se staly p íklady ruské legie spo-

le n  s Tyršovou t locvi nou soustavou a vzniklo tak n kolik p edpis  s eskými povely.

Musely být ovšem nahrazeny novým p edpisem pro nové vojsko, nebo  nezahrnovaly

poznatky z p edešlé války. Postupným zdokonalováním pak byly vytvo eny jednotlivé 

sm rnice pro r zné zbran  vojsk (letectvo, d lost electvo aj.), které m ly za úkol sjednotit 

122 10 let eskoslovenské armády, I. svazek, str. 121. 
123 Tamtéž, str. 122.
124 Dvacet let eskoslovenské armády v osvobozeném stát , str. 209.
125 10 let eskoslovenské armády, I. svazek, str. 137. 
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cvi ení v celé eské armád .126

Do roku 1926 probíhala výstavba celé armády pod patronací francouzské mise.

Od tohoto roku bylo vedení eskoslovenské armády p edáno našim d stojník m, kdy

prvním eským ná elníkem generálního štábu se stal generál Jan Syrový,127 a francouz-

ská mise p ešla pouze do role poradní.

SSyyssttéémm aarrmmááddnníí tt lloovvýýcchhoovvyy

Ú elem vojenského t locviku bylo dosažení optimální úrovn  t lesné zdatnosti u 

každého vojáka. Hlavním rozvojovým prost edkem se stalo ranní cvi ení a odpolední 

intenzivní všestranný výcvik celého t la. Tyto formy t lesných aktivit m li na starosti vy-

cvi ení vedoucí (u itelé), kte í museli perfektn  ovládat Tyršovu t locvi nou soustavu

v praxi a museli být i vzorným p íkladem pro svoji skupinu cvi enc . Do programu vojen-

ské t lesné výchovy byla za azena i ve ejná vystoupení, která byla povinná pro každé-

ho vojáka a konala se ve form  šestiboje nebo všestranného závodu družstev a jednot-

livc .128

Vojenský t locvik se d lil na dv  skupiny, a to na t locvik, který probíhal ve služební

dob , a na t locvik, kterému se vojáci v novali po zam stnání. T locvik v dob  služební

se dále d lil na základní, ranní a polní.129 Vzájemné vztahy zachycuje následující sché-

ma.

Vojenský t locvik

T locvik v dob  služební T locvik po zam stnání

Ranní Polní

Schéma 1 Vojenský t locvik v období 1. republiky

126 10 let eskoslovenské armády, I. svazek, str. 137. 
127 Tamtéž, str. 125.
128 Vo-1a, T lesná výchova vojska eskoslovenského, str. 10.
129 Š-I-1, Vojenský t locvik, str. 15.

Základní
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ZZáákkllaaddnníí tt llooccvviikk probíhal v tšinou odpoledne v délce jedné hodiny a zam oval

se na všestranný výcvik, a to p edevším na trénink síly, vytrvalosti, obratnosti a pohoto-

vosti. Jeho úkolem bylo usnadnit p echod „nová k m“ z b žného života do života vojen-

ského. Tzn., že základní t locvik lze považovat za první fázi p ípravy voják . Výcvik byl

organizován cvi ením na ná adí, cvi ením úpolovým a dalšími r znými innostmi.

RRaannnníí tt llooccvviikk, v trvání 30 minut, p ipravoval vojáka na celodenní zam stnání, ne-

bo  byl první inností provád nou každé ráno. Volba cvik  musela odpovídat nejen

zdravotnímu stavu, ale musela brát v úvahu i klimatické podmínky. T lo p i této innosti

m lo být dostate n  aktivováno a m lo osv žovat ducha. Také musely být dodrženy

metodické postupy, od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému apod.

Zásobník cvik  obsahoval pochody, poklus, prostná, cvi ení s puškou, b h, cviky uklid o-

vací, skoky, vrhy, úpoly, šplh a slézání, hry, po adová cvi ení a zp v.

Ze základního t locviku se postupn  odd lilo nové odv tví zabývající se výcvikem

vojáka v poli a p ekonáváním r zných složitých p ekážek, které bylo hromadn  ozna o-

váno jako tt llooccvviikk ppoollnníí. Jeho hlavní náplní byla cvi ení prostná (b h, plížení), cvi ení

ná a ová (hod granátem, skoky, rovnováha, šplh a slézání), úpoly (sebeobrana) a cvi e-

ní zvláštní (plavání, zachra ování tonoucích, um lé dýchání a r zné hry). Jeho provád ní

se pravideln  st ídalo s t locvikem základním a pozd ji dokonce polní t locvik ve výcvi-

ku p evládal.

TT llooccvviikk ppoo zzaamm ssttnnáánníí byl p stován za ú elem rozvoje mravní výchovy,

k upev ování zdraví a také proto, že vypl oval volný as voják . adila se sem nejen

t lovýchova v podob  r zných sportovních kroužk  spojená s výstavbou nových sporto-

viš , ale i kultura (divadla, koncerty, kina) a vzd lávání (knihovny, ítárny).

V pr b hu první republiky probíhalo i testování t lesné zdatnosti voják , a to for-

mou r zných závod , které m ly spíše jen propaga ní charakter. Probíhaly ty ikrát do 

roka a obsahovaly atletiku, gymnastiku, ecko- ímský zápas a vojenský pochod na 10 

km.

Hlavním ú elem všech t lovýchovných forem bylo p ipravit vojáka na bojové situace 

a p edevším vychovat takového profesionála, který obstojí v každé válce. Druho adým

ú elem byla snaha udržet zájem o t lesnou výchovu t ch voják , kte í ji p stovali p ed

nastoupením do vojenské služby, a vyp stovat pozitivní vztah u ostatních voják  tak, aby

se t lesné výchov  v novali i po ukon ení služby. K dosažení tohoto cíle se využívalo

všech dostupných prost edk , které p ímo i nep ímo mohly ovlivnit rozvoj t chto vlastností

55



Hlava III. Po átky armádní t lesné p ípravy v SR
Armádní t lesná p íprava mezi sv tovými válkami / Vzd lávání odborných pracovník

pot ebných v boji. Celý výcvik obsahoval pouze takové cviky, které vedly rychle k cíli, a 

nebylo žádoucí poskytovat k nim zbyte n  dlouhé slovní výklady.

Vytvo ení samostatného eskoslovenského státu p isp lo k rozvoji sportovního hnutí, 

což m lo, díky silným pozicím len  Sokola, vliv i na sport v armád . Armáda se repre-

zentovala nap . na všesokolských sletech nebo na r zných sout žích a závodech, po á-

daných u nás, ale i v cizin . K nejvíce rozší eným sport m v armád  pat il fotbal, atleti-

ka, jezdectví, lyžování, st electví a veslování. Také bylo rozhodnuto o ú asti p íslušník

branné moci na olympijských hrách. Nelze však hovo it o vrcholovém sportu, tak jak ho 

známe ze sou asnosti, nebo  tento trend byl teprve v po átcích svého vývoje.

VVzzdd lláávváánníí ooddbboorrnnýýcchh pprraaccoovvnnííkk

Vojenská t lesná výchova byla na po átku svého vzniku provázena nedostatkem

schopných osob schopných kvalitn  vést tuto innost. Proto se za aly po ádat t ím sí ní

kurzy (šermí ské, plavecké, lyža ské, horolezecké) pro cvi itele vojenské t lesné výchovy,

které pozd ji vyústily ke vzniku vojenské t locvi né školy.130 Škola se stala velmi oblíbe-

nou a také vyhledávanou zahrani ními odborníky, nebo  neustále zlepšovala sv j t lový-

chovný program a dopl ovalo ho i adou pom cek a instruktážních film . Sou asn  po-

ádala i ve ejná vystoupení školy a jezdila do zahrani í na r zné sout že, kde se doká-

zala prosadit a získat výborné ohodnocení.

Roku 1932 byl dobudován vojenský stadion na Strahov . Do té doby byla škola nu-

cena využívat pronajatých prostor r zných t locvi en, letních cvi iš , plováren apod. O

rok pozd ji byla innost školy ukon ena, stala se však hlavním zdrojem pro t locvik pro-

vád ný u vojenských útvar , nebo  b hem jejího p sobení byly zpracovány vzorné p í-

klady ranního vojenského t locviku, t locviku základního a polního a byly vydány p ed-

pisy o vojenském t locviku, lyžování a o boji z blízka.

I p es veškeré nedostatky, se kterými se vojenský t locvik na za átku svého p sobení

potýkal, sehrál významnou úlohu v p íprav  vojska a svými innostmi položil základy pro

jeho další budování v povále ném období. 

130 Dvacet let eskoslovenské armády v osvobozeném stát , str. 209.
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AArrmmááddnníí tt lleessnnáá pp íípprraavvaa ppoo ddrruuhhéé ssvv ttoovvéé vváállccee

Po úplném zhroucení n meckých ozbrojených sil a po osvobození naší vlasti zahra-

ni ními armádami, došlo k celkovému ukon ení druhé sv tové války (9. kv tna 1945). Tou

dobou vznikl u nás zárove  nový spor, týkající se budoucího rozvoje naší armády, a to 

nejen z hlediska bojové p ípravy, ale i z hlediska za len ní t lovýchovy do vojsk. Vzo-

rem pro tento úkol se stal tzv. Košický vládní program, p inesený novou eskoslovenskou

vládou (jejími p íslušníky byli zejména komunisté), jenž obsahoval rozsáhlé spole enské

zm ny, které vedly k vytvo ení nového systému – lidové demokracie.131 To se odrazilo i

v po áte ním stádiu budování nové armády, která se za ala utvá et v armádu lidovou, a 

to na základ  zkušeností prvního eskoslovenského samostatného armádního sboru a 

zejména na základ  bohatých zkušeností eskoslovenských letc  v Anglii.132 Napln ní

obsahu Košického vládního programu neprobíhalo hladce, nebo  spousta zm n byla za-

vrhována. Tento negativní postoj se projevil i ve výstavb  nové lidové armády. P esto

však za ínala myšlenka vytvo it ucelený systém t lesné p ípravy a sportu v armád  zís-

kávat stále více a více obhájc  z vojenských ad, kte í si uv domili d ležitost t lesné p í-

pravy pro armádní bojovou složku.

V ervnu 1945 byl vykonán d ležitý organiza ní krok k tomuto cíli. Rozhodnutím vo-

jenské rady p i p edsednictvu vlády bylo ízení vojenské t lovýchovy sv eno Hlavní

správ  výchovy a osv ty (HSVO).133 Vznikl tak oficiální odborný orgán, jehož pracovníci

zajiš ovali vojenský t locvik, sport, sout že, zápasy, turnaje, závod ní a instruktory. Zá-

rove  byl tak u in n významný krok k jednotnému vedení t lesné výchovy, nejen v rámci

vojenského výcviku, ale i v mimoslužební dob . Touto událostí byl dán i po áte ní impuls 

k vybudování uceleného systému t lesné p ípravy vojsk, což souviselo s nutností vytvo it

jednotný obsah a metodiku služební t lesné výchovy i sportovní innosti.

Z d vodu ujasn ní si úkol  spojených s t lesnou výchovou zorganizovala HSVO kon-

cem zá í 1945 Informa ní kurz v Praze. Na sch zce bylo rozhodnuto o povinnosti prová-

d t zkoušky t lesné zdatnosti u voják  z povolání a jejich výsledky zapisovat do jejich

osobních spis . Také zde bylo rozhodnuto o zpracování sm rnic, podle nichž se m la pro-

vád t t lesná výchova v armád . Tyto sm rnice vyšly v polovin íjna 1945 a z jejich

131 ORNEJ, P., POKORNÝ, J. D jiny eských zemí do roku 2004 ve zkratce, str. 64.
132 P ÍV TIVÝ, L. Vojenská t lovýchova, str. 29.
133 Tamtéž, str. 29.
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obsahu vyplývá, že vojenská t lovýchova m la ty i organiza ní formy: ranní p lhodinku,

základní výchovu, polní t locvik a závody. Protože bylo vydáno n kolik r zných sm rnic,

lišící se obsahem i metodikou, HSVO vydala v polovin íjna 1945 Zatímní osnovy t lesné

výchovy, které se staly prvním oficiálním dokumentem pro celou armádu s jednotn

usm rn nou t lovýchovnou inností. Jejich platnost trvala až do roku 1950, kdy byly na-

hrazeny P edpisem pro t lesnou p ípravu eskoslovenské branné moci, který nesl ozna ení

T l-I-1.

SSyyssttéémm aarrmmááddnníí tt lloovvýýcchhoovvyy

Od roku 1950 byla t lesná p íprava poprvé za azena mezi základní složky bojové 

p ípravy vojsk. Jejími hlavními úkoly bylo každodenní zdokonalování t lesných a volních

vlastností (vytrvalosti, síly, obratnosti, rychlosti, odvahy a houževnatosti), osvojování si 

základních zp sob  boje zblízka, p ekonávání p ekážek, p esun  na lyžích, zp sob

plavání a upev ování zdraví. Obsahem t lesné p ípravy byla r zná, namáhavá a roz-

manitá sportovní odv tví, která sou asn  poutala pozornost k bojové p íprav . Strukturu

t lesné p ípravy zachycuje následující schéma.

Každodenní ranní t lesná cvi ení
T lesná p íprava

Základní t lesná p íprava

T lesná p íprava související
s po adovým a taktickým cvi ením

R zné druhy sportu a her

Schéma 2 Struktura t lesné p ípravy vojska (1950)

Ranní cvi ení probíhalo každé ráno po dobu 20 minut (5 – 10 minut po budí ku).

Obsahovalo ch zi a b h, základní gymnastiku, cviky s puškou, cvi ení na t locvi ném

ná adí, cvi ení ve dvojicích nebo ve skupinách a štafety. Jejich úkolem bylo upev ovat

Sportovní sout že
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zdraví, otužovat organismus, rozvíjet svalstvo, zvyšovat funk ní schopnosti organismu a 

p ipravit t lo na celodenní zam stnání.

Základní t lesná p íprava zahrnující boj zblízka, p ekonávání p ekážek, lyžování, 

plavání, lehkou atletiku, veslování a sportovní hry m la stanovenou r znou dobu trvání

pro jednotlivá sportovní odv tví; lyža ský výcvik (2 – 3 hodiny), lehká atletika (1 – 2 

hodiny), ostatní odv tví (1 hodina). Základní t lesná p íprava obsahovala povinná cvi e-

ní, jako byla ch ze a b h, základní gymnastika, cviky s puškou, úpoly, cvi ení ve visu a 

podporu, p eskoky, cvi ení rovnováhy, šplh, cviky s b emenem, akrobatické cvi ení, cvi e-

ní ve skupinách, r zné hry a štafety. Tyto cviky m ly poskytnout každému jedinci radost

ze života, aktivitu a také m ly podporovat rozvoj houževnatosti, sm losti a rozhodnosti

k inu, ukázn nost, ale i v li k boji a k vít zství nad soupe em. Pro rozvoj bojové innosti

byl k tomuto výcviku p ipojen šerm bodákem a házení ru ních granát .

Obsahem lyža ského výcviku byly pohyby na lyžích za pomoci holí, výstupy do sva-

hu, oboustranné a jednostranné odvraty a sjížd ní ze svah  s následným brzd ním

a obraty.

Plavecký výcvik se specializoval pouze na jeden plavecký zp sob, a to na prsa. Vý-

cvik dále obsahoval skoky do vody (z v že nebo z m stku), záchranu tonoucího, p eko-

návání menšího vodního toku bez od vu, ale i s od vem a se zbraní.

V roce 1955 vyšel nový p edpis pod stejným ozna ením T l-I-1 P edpis pro t lesnou

p ípravu eskoslovenské lidové armády, který nahradil dosavadní p edpis z roku 1950.

Vydání tohoto p edpisu p íliš mnoho zm n do oblasti t lesné výchovy nep ineslo. T lesná

p íprava zahrnovala každodenní ranní t lesná cvi ení, cvi ební hodiny t lesné p ípravy,

t lesný trénink p i bojové p íprav , t lesná cvi ení za omezené pohyblivosti a masovou

sportovní innost. Jejich vzájemné vztahy zachycuje následující schéma.

Každodenní ranní t lesná cvi eníT lesná p íprava

Cvi ební hodiny t lesné p ípravy

T lesný trénink p i bojové p íprav

Schéma 3 Struktura t lesné p ípravy vojska (1955) 

Masová sportovní innost
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Nejv tší zm ny zaznamenalo ranní cvi ení, kde byla doba trvání prodloužena z 20

minut na 30 minut a cvi ilo se i ve dnech volna. Došlo i k dalšímu omezení cvi ební doby,

jedna asová jednotka byla zkrácena z 60 minut na 50 minut, to m lo za následek i 

zm nu v r zných sportovních odv tvích; jedna hodina cvi ebního asu se v novala házení 

granátu, boji zblízka, p ekonávání p ekážek a zrychleným p esun m, dv  hodiny byly

vy len ny pro plavání, lyžování a atletiku. Cvi ební hodiny t lesné p ípravy byly za a-

zovány do zam stnání na každý týden, a to po celý rok. Rozsah t lesné p ípravy se 

pr b žn  m nil, ale v podstat  se ustálil na 4 hodinách týdn  pro vojáky z povolání a 

na 6 hodinách týdn  pro p íslušníky letectva.

Do obsahu t lesné p ípravy bylo zahrnuto n kolik odv tví tvo ených z jednotlivých

sportovních disciplin a z vojensko-praktických dovedností. Velmi kvalitn  byl veden výcvik

obsahující innosti p ekonávání p ekážek, házení granátem, boj zblízka, šerm bodákem

a r zné zp soby boje s nožem nebo lopatkou. Velký d raz byl kladen i na plavání, kde 

se d kladn ji rozebíraly i ostatní plavecké zp soby p edevším technika kraulu.

T lesná p íprava se neustále vyvíjela a zdokonalovala, proto musel být dosavadní

dokument nahrazen novým p edpisem, a ten vyšel v roce 1961 pod názvem T l-1-1,

T lesná p íprava v eskoslovenské lidové armád . Od tohoto roku byla v armád  zavede-

na t lesná p íprava se speciálními úkoly pro jednotlivé druhy vojsk (tankové, st elecké,

d lost elecké, výsadkové, spojovací a letecké jednotky). Organizace t lesné výchovy

byla roz len na do n kolika forem, a to na u ební zam stnání (cvi ební hodiny, instruk -

n  metodická zam stnání, ukázková cvi ení), ranní cvi ení, t lesná cvi ení za omezené 

pohyblivosti, t lesný trénink a sportovní innost.

Ranní cvi ení se op t vrátilo k d ív jšímu 20 minutovému programu, ale pouze

v zimních m sících, v letních z stávala délka stejná 30 minut. Nov  se zavedl i hudební

doprovod, který m l za úkol pozitivn  motivovat cvi ence. Po obsahové stránce se ranní

cvi ení nezm nilo, spíš bylo neustále omezováno na b h, prostná a cvi ení sestav. Novou

podobu ovšem získal výcvik v p ekonávání p ekážek, nebo  p ekážková dráha byla

obohacena o nové, složité a náro né p ekážky. Boj zblízka obsahoval krom  d íve pro-

vád ných cvi ení i základy pádové techniky a základy juda, formulované do jednodu-

chých metodických ad. Ostatní sportovní odv tví zaznamenaly jen nepatrné zm ny a

n které z staly stejné jako doposud.

V roce 1969 byl dosavadní p edpis op t nahrazen novým, dokonalejším dokumen-

tem T l-1-1, T lesná p íprava v eskoslovenské armád . Od tohoto roku byl každý výcvik
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obohacen o t lesná cvi ení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti. Zam stnání

t lesné p ípravy bylo roz len no do jednotlivých organiza ních forem, jejichž vzájemné

vztahy zachycuje následující schéma.

U ební zam stnání (cvi ební hodiny, meto-
dická zam stnání, ukázková cvi ení, in-

struktáže)
T lesná p íprava

Ranní cvi ení

Zvláštní organiza ní formy t lesné p ípra-
vy (t lesný trénink za p esunu, t lesná

cvi ení ve zvláštních podmínkách, výchov-
né chvilky) 

Schéma 4 Struktura t lesné p ípravy vojska (1969)

Toto rozd lení t lesné p ípravy vydrželo až do roku 1989, kdy vyšel v platnost no-

vý p edpis T l-1-1, T lesná p íprava v eskoslovenské lidové armád , který je stále ješt

platný.

Krom  všech výše uvedených forem t lovýchovných aktivit bylo povinností každého 

vojáka podrobovat se od roku 1950 kontrole t lesného stavu.134 Tato kontrola probíhala

jedenkrát ro n  a vojáci p i ní byli testováni z b hu na 100 metr , z hodu granátem do 

dálky, ze skoku dalekého s rozb hem, ze shyb  na hrazd  a z b hu na 1000 metr .

Hodnoceni byli podle ty stup ové škály: výte n  – dob e – vyhovující – nevyhovující.

Od roku 1952 se pro p ezkoušení zavedli i v kové kategorie. S neustálým vývojem ar-

mádní t lovýchovy se všechny výkonnostní normy postupn  upravovaly, a to na základ

získaných zkušeností s testováním a také podle požadavk  doby. Rozší ily se v kové

skupiny a do test  byly za azeny nová cvi ení, jako šplh na lan , skokansko-akrobatické

cvi ení a plavání. Se za le ováním žen do ozbrojených složek armády se zavedly nor-

mované testy i pro n .

134 Tato kontrola se provád la formou: periodické zkoušky t lesné zdatnosti a zdravotní prohlídky t lesné-
ho stavu voják , periodické prov rky kvality nácviku programového u iva a pln ní norem ve všech
složkách t lesné p ípravy, inspek ní prohlídky t lesné p ípravy, prov rky t lesné vytrvalosti p íslušník
útvar  na taktických cvi eních a na manévrech. Srov. T l-I-1, P edpis pro t lesnou p ípravu eskosloven-
ské branné moci, str. 19.

Sportovní innost
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Dalším úkolem HSVO bylo vytvo it organizaci, která by soust edila všechny špi kové

armádní sportovce reprezentující armádu, ale i celou republikou na r zných závodech,

do jedné jednotky tak, aby byli vždy k dispozici. Proto byli významn jší sportovci od 

poloviny roku 1946 soust ed ni u posádkového velitelství Velká Praha, kde tvo ili jednu

vojenskou jednotku. Postupn  vznikly i další podobné sportovní jednotky v Tábo e, Brn

a Bratislav .

Na základ  dosažených výsledk  armádních sportovc  v zahrani í, kde se umís o-

vali na p edních místech, došlo ke zvýšení zájmu armády o utvo ení uceleného systému

organizace vrcholového sportu v eskoslovenské lidové armád . Toho bylo docíleno 

v roce 1948, kdy se armádní t lovýchova, a tedy i vrcholový sport, stal sou ástí esko-

slovenského t lovýchovného hnutí v Sokole. Došlo k vytvo ení prvního Armádního t lový-

chovného svazu, který byl však záhy nahrazen Armádním sokolským výborem, jenž ídil

sportovní innost až do roku 1951. Jeho úkolem bylo zajiš ovat p ípravu armádních vr-

cholových sportovc  v Armádním t locvi ném klubu. Ten vznikl v roce 1948 a p edstavo-

val výkonnou a ídící složku v oblasti vojenského zájmového a závodního t locviku.

V roce 1951 se slou il s u ilišt m vojenské t lovýchovy a tím vznikl nový samostatný celek 

Útvar armádní t lesné p ípravy. V roce 1953 vznikl Oddíl reprezentant  p i Úst edním

domu armády, který byl v té dob  jediným za ízením vytvá ejícím podmínky pro všechna

sportovní odv tví bez výjimky. P sobil jen do roku 1956, kdy byl rozpušt n, což dalo 

impuls ke vzniku Vojenské t lovýchovné školy Miroslava Tyrše.

Na základ  nov  vydaných Sm rnic pro masovou o sportovní innost z roku 1956 

bylo rozhodnuto založit ve všech složkách armády vojenské t lovýchovné jednoty pod 

spole ným ozna ením Dukla s uvedením názvu posádky. Od této doby byli vrcholoví ar-

mádní sportovci organizováni v Armádních sportovních družstvech. Roku 1959 byla zalo-

žena vojenská t lovýchovná jednota Dukla Praha, jejímž úkolem bylo pomáhat rozvíjet

jednotlivá sportovní družstva. Následující léta (do roku 1963) byla provázena vynikají-

cími výsledky armádních sportovc  v rámci státní reprezentace. V roce 1963 byla škola

M. Tyrše zrušena a místo ní byl vytvo en nový vojenský útvar Armádní st edisko Dukla

Praha. Postupn  se Armádní st ediska vytvo ila i v Banské Bystrici, Tren ín  a Liberci.

V dubnu 1974 byla usnesením vlády schválena nová koncepce vrcholového sportu

v armád  a 1. íjna byla z ízena Správa vrcholového a výkonnostního sportu jako cent-

rální ídící orgán. Tím také dosavadní Armádní st ediska Dukla získala statut armádních

st edisek vrcholového sportu a bylo k nim p i azeno Armádní st edisko Olomouc. Tato
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dlouhá etapa vývoje armádního sportu zakon ená zásadními zm nami v roce 1989,

byla obdobím velkých úsp ch  na vrcholných sout žích.

VVzzdd lláávváánníí ooddbboorrnnýýcchh pprraaccoovvnnííkk

Zpo átku byla organizace t lovýchovné innosti v armád  doprovázena celou a-

dou p ekážek. P íslušníci t lovýchovné skupiny HSVO nem li materiální vybavení a ani 

kvalifikované t lovýchovné osoby, které by mohli rozvíjet t lovýchovnou innost

v armád . Proto byl p ipravován další významný krok v budování systému t lesné p í-

pravy, a to školení p íslušných osob formou kurz  po ádaných U ilišt m vojenské t lový-

chovy, které bylo k tomuto ú elu z ízeno v roce 1945. 

U ilišt  po ádalo ro ní a p tim sí ní kurzy se zam ením na úpolová cvi ení (šerm

bodákem, sportovní zbran , box), zdolávání p ekážek v terénu a plavání v p írodních

podmínkách. Ve výcviku nebyla opomenuta ani st elba z p chotních zbraní, házení ost-

rých ru ních granát  a seskakování z jedoucích vozidel. Samoz ejmostí byly zrychlené

p esuny a b hy v terénu, no ní pochody a pochody se zát ží. Ú astníci kurz  byli sezna-

mováni i s prací t lovýchovných pracovník  a s podmínkami za izování sportoviš  a t lo-

cvi en. V roce 1956 byla škola p etvo ena na vojenskou t lovýchovnou školu Miroslava

Tyrše, jejímž úkolem bylo dále formou desetim sí ních kurz  p ipravovat t lovýchovné

ná elníky. Škola byla zrušena roku 1963, ale kurzy pokra ovaly dále, jen se p emístily

pod vedení armádního sportu Dukly Praha, kde jako nevysokoškolská forma p ípravy

p sobily až do roku 1972.

V roce 1954 byla zapo ata etapa vysokoškolské formy p ípravy t lovýchovných

odborník , a to založením Vojenského oboru p i Institutu t lesné výchovy a sportu

v Praze. Od roku 1956 byl veden jako Vojenský obor p i Fakult  t lesné výchovy a 

sportu. B hem svého p sobení prošel vojenský obor mnohými organiza ními zm nami.

Délka studia se neustále m nila ze t íletého programu na ty letý, ze ty letého na p ti-

letý a naopak, až se nakonec ustálila na ty letém u ebním programu. Zm ny se týkaly i

toho, kdo mohl být na vojenský obor p ijat. Z po átku to byli jen d stojníci, pak se studi-

um rozší ilo i pro absolventy vojenských gymnasií a nakonec i pro civilní školy. Studenti

získávali b hem studia vysokou vojenskou a t lovýchovnou odbornost, absolvovali i n ko-

lik týdenních zam stnání se zam ením na vojensko-praktický výcvik a tím se p ipravovali

na funkci t lovýchovných ná elník .
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Období od roku 1951 až do roku 1989 bych celkov  zhodnotila jako zda ilou eta-

pu ve vytvá ení t lovýchovného systému pro ozbrojené síly, a to i p es po áte ní potíže 

uvedené v p edchozích odstavcích této kapitoly. P i tvorb  systému byly neustále prová-

d ny zm ny, a to v d sledku neustálého vývoje a na základ  nových v deckých po-

znatk . Všechny výše popsané formy t lovýchovných aktivit vedly jednozna n  k rozvoji

t lesné zdatnosti jedince, a tím byl spln n jeden z hlavních úkol  p stování t lesné vý-

chovy v podmínkách armády. P ísun nových a nových mladých sil, zaru il úsp šné pokra-

ování t lesné p ípravy a sportu v dalších letech.
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HHllaavvaa IIVV.. QQuuoo VVaaddiiss……??

Historická zkušenost ukazuje, že armády se vždy p ipravovaly podle taktiky po-

slední války. Je tedy samoz ejmé, že opera ní prost edí, ve kterém naše armáda p sobí,

se v posledních n kolika letech dramaticky m nila, m ní se a m nit se bude i

v budoucnosti. Zásluhu na tom mají nejen vále né konflikty, ale i významné zm ny spoje-

né s adou r zných opat ení (vstup R do NATO a do EU, rozd lení eskoslovenska na 

dva samostatné státy). 

V sou asném sv t  p evládá terorismus jako forma války nebo specifického násilí. 

P edstava p irovnávající terorismus ke zvláštnímu druhu vále ného konfliktu vychází jed-

nak z toho, jak se vnímají a hodnotí sami novodobí teroristé, a jednak z jejich bojového 

úsilí, které vedou v i svým nep átel m. Teroristé byli v minulých letech vnímáni pouze

jako kriminálníci, a ne jako vojáci. V dnešní dob  však úto í p ekvapiv  a zasahují spo-

le nost v t ch nejzraniteln jších místech. Dokážou vy adit i bezpe nostní systémy a vý-

sledky jejich úder  výrazn  p evyšují síly b žných armád. P i velmi nízkých po etních

stavech a nízkých nákladech dosahují velkých ni ivých ú ink  se silnými a rozsáhlými psy-

chologickými následky, které postihují i všechny nezú astn né osoby. Krom  toho nemají 

teroristické skupiny žádnou stabilní základnu, ale jejich organiza ní struktura je na velmi

vysp lé úrovni, a proto mohou realizovat své operace kdekoliv na sv t . Ztrácejí sice

jednu ze základních funkcí každého státu a tou je funkce bezpe nostní, ale to nezname-

ná, že na svém území nemají žádné vojenské jednotky, které slouží k obran  státu. Tero-

risté svými útoky porušují také základní lidská práva (právo lov ka na život), nebo

stále ast ji úto í na nevinné a bezbranné civilisty.

Názorným p íkladem je teroristický útok 11. zá í 2001 na Spojené státy americké.

Na jedné stran  stát disponující obrovskou armádou s mohutnými zbran mi a na stran

druhé skupina n kolika terorist  v podstat  s „primitivními“ zbran mi, ale s cílem zasáh-

nout jedno z významných center spole nosti. Dále se do protikladu staví na jedné stran

obyvatelé, kte í se stále nemohou smí it se smrtí svých blízkých, a na stran  druhé muži i 

ženy p ipraveni k sebevražd  pro rozkv t svého náboženství. Jejich dokonalá znalost

zranitelných míst a jejich organiza ní možnosti vzbuzují vážné obavy. K tomu p ispívá i

skute nost, že Amerika a ani jiná zem  sv ta není dostate n  chrán na p ed tvrdými

údery, které jim m že zasadit terorismus ve všech svých formách.

V d sledku zmín ných spole enských zm n a s ohledem na sv tový terorismus
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p istoupila i A R k výstavb  profesionální armády. Profesionalizace je dlouhodobým 

procesem a dotýká se všech oblastí života ozbrojených sil, t lesné p íprav  nevyjímaje.

Prvním d ležitým krokem bylo zrušení konskrip ního systému dopl ování ozbrojených sil, 

nebo  armáda složená z voják  základní služby se v žádném p ípad  nem že srovnávat

s armádou vojenských profesionál . Jednou z p í in zrušení byl i negativní vztah mladé 

generace k vojenské služb . Nároky na profesionálního vojáka jsou daleko vyšší, než 

byly na vojáka v základní služb . To je i d vod, pro  je p íprava takového profesionála

absolutní prioritou reformy A R. Pojem p íprava v tomto pojetí vyjad uje jednotnost 

vzd lání, výchovy a výcviku každého vojáka. Ten musí být schopen podílet se na obran

R proti vn jšímu napadení a musí být rovn ž schopen p sobit v mírových, záchranných

a dalších typech operací, jejichž nabídka se pro eské vojáky neustále rozši uje. Je z ej-

mé, že podstata t lesné p ípravy, její organizace, cíle a funkce vypovídají mnoho o celé 

armád , nebo  t lesná p íprava proniká do mnohých struktur jednotlivých vojsk a je je-

jich odrazem. Jde o zp sob života, v n mž je t lesná p íprava integrována do každo-

denního režimu s tím, že zahrnuje rozmanité aktivity všech druh  a stup , které odpoví-

dají aktuálním pot ebám A R.

Ve sv tle nových zkušeností za n kolik posledních let, kdy došlo k rozší ení a nár stu

úloh armády a nárok  na jednotlivého vojáka, bylo logicky nutné v rámci transformace a 

profesionalizace p ijmout novou podobu systému t lesné výchovy a sportu, ve kterém 

bude zd razn na úloha a d ležitost t lesné p ípravy voják  z povolání.

AArrmmááddnníí tt lleessnnáá pp íípprraavvaa nnaa pp eelloommuu ttiissíícciilleettíí

Systém t lesné výchovy a sportu A R je tvo en ze dvou základních složek. První

složkou systému je služební t lesná výchova, která má v oblasti t lesné p ípravy voják

nezastupitelný význam a provádí se povinn  v rozsahu 4 hodin týdn  pro vojáky

z povolání a 6 hodin týdn  pro p íslušníky leteckého personálu. Druhá složka systému

zahrnuje vrcholový a reprezenta ní sport, který se zam uje p edevším na reprezentaci 

A R a R p i r zných sportovních akcích a na t lesnou p ípravu voják  nemá žádný p í-

mý vliv.

SSlluužžeebbnníí tt lloovvýýcchhoovvaa v sob  ukrývá rozmanitou pohybovou innost, jejímž výsled-

kem je kvalitní výchova jednotlivce jako vojáka, ale i skupiny jako vojenské jednotky

v oblasti t lesné p ipravenosti. Vzhledem k náplni práce vojáka z povolání a k vý tu jeho
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povinností k vlasti je t lesná výchova jako taková jedna ze základních složek vojenské

p ípravy budoucího profesionála. Prost ednictvím r zných t lesných cvi ení slouží k je-

ho všestrannému zdokonalení, k rozvoji osobnosti a ke kladnému ovliv ování jeho psy-

chických vlastností. Na základ  t chto popsaných skute ností vzniká pot eba neustále

rozvíjet t lesnou i psychickou stránku voják . Jednou z nich je p íprava na pln ní úkol

ochrany zdraví lov ka a obrany spole nosti proti všem druh m jejich ohrožení. Mezi n

se adí situace, které mají dlouhodobý charakter a probíhají v odlišných klimatických

podmínkách, v r zn lenitém terénu nebo v oblastech s náboženskými odlišnostmi, ale 

také situace, které jsou n kolikadenní záležitostí a zp sobují rozsáhlé škody na majetku i 

lidských životech, jako jsou nap . sn hové kalamity, povodn  a jiné ekologické katastrofy

nezavin né lidskou inností. Proto se stavím kladn  k názoru, že: „Jedin  všestrann , od-

born , psychicky a t lesn  p ipravený voják je schopen plnit svoje úkoly p esn ,

s požadovanou kvalitou, rychlostí, bez zbyte ných emocí a s minimálními ztrátami na ži-

votech.“135 Z toho vyplývá, že chceme-li mít armádu profesionální, je nezbytn  nutné 

p istupovat k t lovýchov  jako k prost edku, který významným zp sobem ovliv uje t les-

nou p ipravenost každého vojáka, jenž by m la být mnohonásobn  vyšší než je pr m r

b žné populace.

T lesná p ipravenost tvo í jednu z nenahraditelných sou ástí profesionální p iprave-

nosti vojáka, které se navzájem ovliv ují a prolínají, a p i snížené kvalit  kterékoliv z nich

dochází k negativním projev m v celé profesionální p ipravenosti vojáka. Vzájemné 

vztahy ukazuje následující schéma.

Profesionální p ipravenost vojáka

Vojensko-odborná p iprave-
nost vojáka

T lesná p ipravenost
vojáka

Schéma 5 SSttrruukkttuurraa pprrooffeessiioonnáállnníí pp iipprraavveennoossttii vvoojjáákkaa

135 PETRÁŠ, M. Systém služební t lesné výchovy v A R a jeho realizace v podmínkách procesu p ípravy vojsk,
str. 4.

Psychická p ipravenost
vojáka
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T lesnou p ipravenost vojáka lze chápat jako soubor pohybových a t lesných dis-

pozic, které jsou p edpokladem pro pln ní služební a bojové innosti. V podstat  se jed-

ná o ovliv ování pohybových schopností (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost), které nepo-

chybn  pat í k významným faktor m veškeré fyzické innosti a ve svém celku tvo í také 

podstatný význam jako kondi ní základ pohybové innosti v bec. Dále sem spadají vše-

obecné pohybové dovednosti a dovednosti takové, které vyplývají z innosti vojáka na

bojišti a odvíjejí se od jeho vojenské odbornosti. T lesnou p ipravenost definujeme tedy

jako dosaženou míru adaptace na zvýšené t lovýchovné podn ty v rámci vojenské in-

nosti.

Zmín nou pohybovou innost služební t lesné výchovy m žeme rozd lit do dvou zá-

kladních odv tví. První skupinu tvo í t lesná p íprava, která je povinná pro všechny dru-

hy vojsk bez výjimky a rozd luje se na základní t lesnou p ípravu (ZTP) a na speciální 

t lesnou p ípravu (STP). Druhá skupina zahrnuje výb rovou t lesnou výchovu, která je 

založená na dobrovolnosti a obsahuje formy nesout žní a sout žní. Jejich strukturu za-

chycuje následující schéma.

Služební (vojenská) t lovýchova

T lesná p íprava Výb rová t lovýchova

Základní t lesná
p íprava

Nesout žní formySout žní formy 

Schéma 6 SSttrruukkttuurraa sslluužžeebbnníí ((vvoojjeennsskkéé)) tt lloovvýýcchhoovvyy

T lesná p íprava je podstatnou sou ástí ve vojenském výcviku a ve výchov  všech

p íslušník  ozbrojených sil, u kterých rozvíjí t lesnou p ipravenost tak, aby byli schopni

splnit profesní úkoly a zvládnout psychický nápor spojený se zát ží p i služební innosti

v míru i za bojové situace. Jedním z úkol  t lesné p ípravy je všeobecný rozvoj základ-

ních pohybových schopností, a to p edevším vytrvalosti, obratnosti, rychlosti a síly, a zá-

kladních pohybových dovedností. Dále má za úkol dosáhnout požadované t lesné zdat-

nosti ve stejné mí e pro všechny p íslušníky vojenských složek bez rozdílu specializace 

Speciální t lesná
p íprava
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jednotek, což p ispívá k rozvoji již získaných pohybových schopností a nov  se utvá ejí-

cích pohybových dovedností. Také by m la zahrnovat celkové zatížení organismu

v souladu s nároky na psychickou stránku lov ka a vyvarovat se tak jednostranné zát -

ži. U každého cvi ence by m la podnítit snahu o pravidelné provád ní t chto pohybo-

vých inností obecného základu, a to p edevším z oblasti gymnastiky, atletiky, plavání, 

kolektivních sport  a jiných pohybových aktivit. Zvládnutí t chto požadavk  vede ke spl-

n ní základních požadovaných výkonnostních norem p i každoro ním p ezkoušení t lesné

výkonnosti.136 Obsahem p ezkoušení jsou silové a vytrvalostní disciplíny odlišné pro muže

a ženy, kte í podle v ku spadají i do ur ité v kové kategorie. Hodnoceni jsou podle ty -

stup ové škály: výte n  – dob e – vyhovující – nevyhovující. Každý voják je povinen 

podrobit se tomuto p ezkoušení a prokázat tak úrove  své t lesné výkonnosti. Z vlastní

zkušenosti však vím, že ne každý voják je schopen požadované normy splnit. Jako p í-

klad uvádím procentuální vyjád ení výsledk  5000 testovaných osob z roku 2001, kdy

32,8% bylo hodnoceno výte n , 32,3% bylo hodnoceno dob e, 30,4% bylo vyhovujících

a 4,7% bylo nevyhovujících.137

V p edchozím odstavci jsou uvedeny prvky ZTP, které tvo í prvotní podklady pro

rozvoj nových pohybových dovedností pot ebných pro náro nou práci v A R a jsou vý-

chozím bodem pro STP. V podstat  se jedná o její pokra ování se specializací na profe-

sionální p ipravenost. Do výcviku vojsk je STP za azována od roku 1994.138 Jejím úkolem

je rozvíjet a neustále zdokonalovat pohybové schopnosti a speciální pohybové doved-

nosti, které jsou tvo eny velkou škálou pohybových program  odpovídajících jednotlivým 

odbornostem, jako jsou nap . jednotky rychlého nasazení, pr zkumné, výsadká ské nebo

chemické vojsko apod. Dále má za úkol modelovat bojové situace, p i kterých lze formo-

vat t lesnou odolnost voják  tak, aby byli schopni snášet extrémní klimatické podmínky,

ale také faktory vyplývající z bojových situací (chlad, teplo, nedostatek potravin, vlhko,

hluk, nedostatek spánku apod.). Rovn ž by je m la seznámit s okolnostmi, p i kterých

dochází ke zna n  vysoké psychické zát ži a vyp stovat tak u voják  správnou reakci 

na vzniklé náro né situace. STP tedy umož uje voják m plnit takové úkoly nutné pro jejich

specializaci, které jsou charakteristické vysokou náro ností na jejich zvládnutí. Obsahem 

136 Výro ní p ezkoušení t lesné výkonnosti je jednou z organiza ních forem základní t lesné p ípravy.
Dalšími jsou výcvikové hodiny, ranní cvi ení, trénink a kondi ní cvi ení, metodická a ukázková zam st-
nání, výcvikové kurzy a prov rky. Srov. NNGŠ . 5/1993, p íloha 1, Sm rnice pro organizaci a ízení
služební t lesné výchovy v Armád eské republiky.

137 P ÍV TIVÝ, L. Výro ní p ezkoušení t lesné výkonnosti v A R.
138 OBERMAN, . Legislativní základy a podpora t lesné výchovy v Armád eské republiky, str. 10.
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STP je vý et n kolika vojensko-praktických odv tví, o kterých se zmíním pozd ji.

Výb rová t lovýchova je nepovinnou sou ástí služební t lesné výchovy. Jedná se o 

dobrovolnou ú ast na t lovýchovných aktivitách, která je provozována na základ  vlast-

ního rozhodnutí a výb ru z poskytnuté nabídky akcí. Tyto pohybové aktivity rozši ují t -

lesnou výchovu všech p íslušník  A R a zárove  vhodn  dopl ují ízenou t lesnou p ípra-

vu. Jedním z d vodu, pro  jsou do služební t lovýchovy za azeny výb rové zájmové ak-

tivity, je kladné p sobení na psychické stránky lov ka, nebo  navozují pocity uspokojení,

uvoln ní a p íjemné prožitky z výkonu. Výb rová t lesná výchova se uskute uje ve for-

m  sout žních a nesout žních aktivit.139 Významný rozdíl t chto dvou forem spo ívá

v tom, že b hem sout že (závodu, turnaje) si m že každý jedinec zúro it sv j výkonový

potenciál, improvizovat a inovovat své innosti, emo n  se podílet na utkání a kontrolovat

své emo ní stavy a také získávat jedine né zkušenosti. Sout žní formy umož ují srovná-

vání výkonnosti jednotlivc  a celé skupiny, které se uskute ují v rámci p esn  stanove-

ných pravidel a v nepsaném duchu „fair-play“. V pr b hu jakékoliv sout že dochází

k tzv. symbolickému boji, který je uskute ován promyšleným jednáním prost ednictvím

specializovaných dovedností. Naopak nesout žní formy výb rové t lesné výchovy p ed-

stavují prost edek pro aktivní odpo inek, který zlepšuje a upev uje zdraví, psychickou

pohodu a optimální t lesnou zdatnost, ale v žádném p ípad  není jejich cílem dosáhnout 

ur itého stupn  výkonu.

P echod na profesionální armádu ovlivnil i vývoj vvrrcchhoolloovvééhhoo aa rreepprreezzeennttaa nnííhhoo

ssppoorrttuu. V roce 1994 bylo vytvo eno Armádní sportovní centrum (ASC) Dukla v Praze,

kterému byla pod ízena všechna sportovní odv tví v armád R. V sou asné dob  se

tato oblast zam uje p evážn  na olympijská sportovní odv tví v etn  finan n  málo

náro ných sportovních her. ASC Dukla Praha je tvo ena armádními sportovními oddíly a 

ídí armádní sportovní st ediska v Liberci a Plzni a armádní sportovní oddíly

v posádkách Brandýs nad Labem, Brno, Hradec Králové a Prost jov.

139 K organiza ním formám výb rové t lesné výchovy pat í sout že Armádních sportovních her, sportovní
dny, pln ní podmínek vojenských t lovýchovných odznak , innost sportovních kroužk , dlouhodobé,
krátkodobé a jednorázové sout že a ostatní t lovýchovné aktivity s organiza ním zabezpe ením na í-
zeným písemným rozkazem p íslušného velitele. Srov. NNGŠ . 5/1993, p íloha 1, Sm rnice pro orga-
nizaci a ízení služební t lesné výchovy v Armád eské republiky.
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VVýývvoojj lleeggiissllaattiivvnnííhhoo zzaabbeezzppee eenníí sslluužžeebbnníí tt lleessnnéé vvýýcchhoovvyy ss dd rraazzeemm nnaa SSTTPP

Na základ  již uvedených zm n souvisejících s neustálým vývojem spole nosti (vstup 

do NATO a do EU, vznik samostatné eské republiky apod.) a s p echodem od voják

základní služby k profesionál m dochází ke zm nám nejen v celém systému A R a

v t lovýchov , ale i ke zm nám legislativy v celé její ší i. Tzn., že i v oblasti t lesné vý-

chovy se upravují, dopl ují nebo p epracovávají veškeré dokumenty, které eší provád -

ní t lesné výchovy v podmínkách armády.

Nejvíce byl zasažen základní a hlavní dokument, p edpis T l-1-1, T lesná p íprava

v eskoslovenské lidové armád , vydaný Federálním ministerstvem národní obrany v roce

1989, který vymezuje obsah, prost edky, metody a organiza ní zabezpe ení t lesné

výchovy v A R. Jeho celková podoba ale neodpovídá sou asným požadavk m, a proto

je již p ipravena jeho novelizace, která stále eká na schválení. P í inou, která pozasta-

vila proces schválení, byl odbor legislativní a právní, který ešil spoustu jiných v cí a no-

vý návrh T l-1-1 u nich „ležel“ t i tvrt  roku bez povšimnutí. Do doby schválení je však

starý p edpis stále platný, a to i s jeho následnými na ízeními a rozkazem.

Koncem roku 1993 a za átkem roku 1994 byla vydána Koncepce speciální t lesné

p ípravy (Kubálek, 1993 – 94), která dost výstižn  pokrývá svým obsahem oblast t les-

né výchovy v podmínkách A R. Je to první písemná forma zachycující systém, jeho funkce 

a obsah STP vystihující její nejd ležit jší problémy a je považována za základ celé struk-

tury systému, který prochází neustálým vývojem. Koncepce podává i p ehled možných

jednotlivých soubor  t lesných cvi ení, jenž je identický s pohybovými projevy voják  p i

bojové innosti. Ne všechny, ale v tšina z nich tvo í v sou asné dob  nápl  r zných vojen-

ských výcvik  a pro mnohé profesionály se stala i zájmovou inností v jejich volném ase.

Na základ  této koncepce vyšlo v roce 1995 Na ízení ná elníka Generálního štábu 

(NNGŠ) A R . 60 s názvem Výcvik voják  Armády eské republiky ve speciální t lesné

p íprav . Byl to vlastn  první dokument rozši ující již zmín ný p edpis T l-1-1 (1989) o

problematiku STP. Podrobn ji se v nuje jednotlivým odv tvím STP a popisuje jejich cíl, 

prost edky, obsah výcviku, kontrolní cvi ení a bezpe nostní opat ení b hem výcviku.

O dva roky pozd ji (1997) bylo vydáno NNGŠ A R . 37 jako dopln k k NNGŠ .

60/1995, který upravuje n které jeho lánky a nahrazuje je novými instrukcemi. Toto

na ízení vzniklo v d sledku zjišt ných nedostatk  b hem výcviku, a proto muselo být do-

savadní na ízení zaktualizováno tak, aby byly ošet eny všechny možné situace, jež dosud 
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nebyly zmín ny.

S postupným za le ováním STP do celé armády, tím pádem i do vojenského školství,

vyvstal požadavek na odborn  školené pracovníky (instruktory), kte í by byli oprávn ni

vést speciální výcvik voják . Aby byl výcvik voják  i žák  vojenských škol a v podstat  i 

instruktor  právn  ošet en, byl v roce 1999 vydán Rozkaz ministra obrany (RMO) R .

14 s názvem Výcvik voják  a žák  vojenských škol ve speciální t lesné p íprav . Tímto kro-

kem se zrušila platnost NNGŠ . 60/1995 a . 37/1997. RMO obsahuje strukturu STP

pom rn  stejnou jako p edchozí na ízení, jen s nepatrnými zm nami, které vyplývají ze 

zkušeností vedení výcviku. Hlavním p ínosem tohoto rozkazu je ást D v nující se p íprav

osob oprávn ných vést riziková cvi ení ve STP v rámci A R. Také vymezuje podmínky 

k vydávání osv d ení, které oprav ují instruktora k vedení zam stnání a jejich omezenou

lh tu platnosti.

Výcvik STP byl postupn  dopln n a stále je dopl ován o metodické materiály 

s celoarmádní platností pro jednotlivá odv tví STP. Jsou to tzv. služební pom cky

s ozna ením T l-51-x. V sou asné dob  jsou využívány T l-51-1 Vojensko-praktické lezení

z roku 1998, T l-51-2 P ekonávání p ekážek a házení z roku 1999, T l-51-3 Boj zblízka

z roku 2001 a T l-51-4 Speciální t lesná p íprava létajícího personálu z roku 1966. Dále

se p ipravuje materiál pro vojenské plavání a pro základy p ežití.

OObbssaahh ssppeecciiáállnníí tt lleessnnéé pp íípprraavvyy

Jednotlivá odv tví STP m žeme v podstat  rozd lit na dv  skupiny. V první skupin

jsou taková riziková cvi ení, pro která se ud lují instruktorská oprávn ní (boj zblízka,

vojenské plavání, vojenské lezení a p ežití v tísni), druhou skupinu tvo í ostatní soubory

t lesných cvi ení, jako je p ekonávání p ekážek,140 házení,141 p esuny142 aj. Ve vojen-

ském výcviku se všechny tyto innosti navzájem prolínají a dopl ují se o d ležité prvky

pot ebné k pln ní stanovených úkol . Následující odstavce jsou v novány problematice

instruktorských oblastí. 

140 Obsahem výcviku v p ekonávání p ekážek jsou cvi ení ve skocích, v p elézání, v prolézání a v podlé-
zání, v pohybu po úzké opo e, ve šplhání a v jiných speciálních cvi eních. Srov. T l-51-2 P ekonávání
p ekážek a házení, str. 5.

141 Obsahem výcviku v házení jsou cvi ení v házení lehkého ná iní a t žších b emen. Srov. Tamtéž, str. 5.
142 Obsahem výcviku v p esunech jsou p esuny p ší, na lyžích, na plavidlech a na jízdním kole. Srov. KUBÁ-

LEK, L. Koncepce speciální t lesné p ípravy II. lánek, str. 18.
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První takovou oblastí je bboojj zzbbllíízzkkaa (sebeobrana). Každý voják se m že dostat p i

pln ní r zných vojenských úkol  do takové situace, kterou nelze ešit jinak než osobním

kontaktem s nep ítelem. Z tohoto d vodu by m l každý profesionální voják ovládat zá-

kladní praktické dovednosti pro odražení nebo zneškodn ní protivníka. Výcvik boje 

zblízka p ipravuje vojáky k osobní obran  p i p ímém napadení a u í je pot ebné do-

vednosti k sebeobran . Získané dovednosti jsou dále upev ovány prost ednictvím obtíž-

ných a p ekvapivých situací, ímž dochází i k rozvoji psychické stránky voják . Obsahem 

výcviku boje zblízka jsou pády, postoje, kryty, kopy, údery, rozši ující pr pravná cvi ení

(páky, porazy, p ehozy), obranné techniky143 a cvi ný úderový boj. 

Vzhledem k tomu, že vojenské operace probíhají v r zn lenitých terénech, m že se

každý voják i skupina setkat s problémem, který má podobu vodní p ekážky (vodní tok,

eka nebo jiné vodní plochy). Je proto d ležité do výcviku za azovat oblast vvoojjeennsskkééhhoo

ppllaavváánníí, nebo  pomáhá zvládnout pohyby ve vod  p i vojenských innostech. P ipravuje

vojáky k úsp šnému p ekonání vodních p ekážek plaváním nebo brod ním v etn  p e-

pravy osobního materiálu. Obsahem výcviku je vytrvalostní plavání, skryté plavání, pla-

vání pomocí improvizovaných prost edk , dopomoc unavenému (zran nému) plavci, zá-

chrana tonoucího, skoky a pády do vody, pono ování a potáp ní.

Další oblastí je vvoojjeennsskkéé lleezzeenníí, které p ipravuje vojáky za pomoci dostupných

technických prost edk  k bezpe nému pohybu v kopcovitém, skalnatém i horském teré-

nu. Tento obtížný terén p edstavuje další možnou p ekážkou, se kterou se m že samo-

statný voják nebo skupina setkat p i pln ní svých povinností b hem vojenské operace.

Výcvik zpo átku probíhá na cvi ných st nách a teprve po zvládnutí všech základních

dovedností144 a osvojení si bezpe nostních pravidel se p esouvá do p írodního terénu, 

kde se zam uje na zdokonalování již získaných dovedností.

Poslední instruktorskou oblastí je pp eežžiittíí vv ttííssnnii. V pr b hu pln ní vojenských úkol  se 

m že voják dostat také do situace, kdy se ocitne sám v neznámém terénu a bez jakého-

koliv vybavení. S ohledem na tento stav musí být každý voják vybaven pot ebnými v -

domostmi a dovednostmi, které mu umožní p ežít po ur itou dobu. B hem výcviku by se 

143 Obranné techniky proti napadení zep edu a zezadu, proti úder m a kop m, proti napadení ty í a 
nožem. Srov. RMO . 14/1999, Výcvik voják  a žák  vojenských škol ve speciální t lesné p íprav .

144 Za základní dovednosti se považuje zvládnutí odborného názvosloví, správné používání lezeckého
materiálu, osvojení si bezpe nostních signál  a povel , práce s lanem a lezeckým materiálem, uzlování,
základní techniky lezení, základy jišt ní a zajiš ování, sla ování, spoušt ní a vyproš ování.  Srov. T l-
51-1 Vojensko-praktické lezení, str. 5. 
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Analýza sou asného stavu 

m l každý jednotlivec osvojit zásady pohybu v terénu (orientace apod.), zp soby ukrytí

v zim  i v lét  (p íst ešky, záhraby), rozd lávání ohn  a s tím spojené zhotovování ohniš-

t , výrobu pot ebných materiál  a zabezpe ení základních lidských pot eb.

AAnnaallýýzzaa ssoouu aassnnééhhoo ssttaavvuu

Podíváme-li se o n kolik let zpátky do minulosti, zjistíme, že proces transformace

A R má za sebou již dlouhou cestu p em n, ale v podstat  je teprve na svém za átku a 

v budoucnosti ho eká ješt  spousta práce, než se dosavadní armáda p etvo í na armá-

du zcela profesionální. Výstavba profesionální armády je dlouhodobou záležitostí a 

nelze ji provést administrativn , ani ji nelze um le urychlit.

V armád  jsou skupiny zkušených a pracovitých lidí, kte í se neustále u í a zdokona-

lují. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že bez zapojení vojenských škol, velitel  i štáb

bude tato p em na trvat daleko delší dobu, než je pot ebné. Proto se hledají cesty, jak 

sbírat, soust e ovat a analyzovat poznatky a zkušenosti z misí a z výcviku vojsk, aby se

mohlo správn  a v as reagovat na pot eby praxe. Také o tom je výstavba profesionální

armády.

Nejv tším problémem, se kterým se armádní t lovýchova neustále setkává, je nevy-

hovující legislativa. Nový systém t lesné výchovy je zaveden v armád  teprve krátkou

dobu a ta je prozatím neposta ující pro vytvo ení nových dokument . Zárove  jsou u n -

kterých útvar  ješt  takový t lovýchovní pracovníci, kte í prošli „starou“ školou, a bu

necht jí respektovat nová na ízení, nebo nemají dostate né informace, a to z výše popi-

sovaného d vodu, že legislativa neodpovídá sou asným požadavk m. Velkým problé-

mem jsou i geografické polohy vojenských za ízení. Ne každý útvar má možnost využívat

skalnatý terén nebo vodní plochu. Proto je logické a také samoz ejmé, že každý útvar

preferuje takovou oblast t lesné výchovy, pro kterou má vyhovující podmínky a na kterou

je dostate n  materiáln  a personáln  vybaven.

Tyto nedostatky jsou odstra ovány pomocí kurz , které po ádá Výcviková základ-

na ve Vyškov . Všichni „rekrutanti“ zde musí absolvovat t ím sí ní základní p ípravu.

Potom následuje etapa odborné a speciální p ípravy v trvání 2 až 6 m síc , která rov-

n ž probíhá ve Vyškov . Po úsp šném zvládnutí a ukon ení t chto ástí p ípravy nastupu-

je vojenský profesionál ke svému útvaru na konkrétní funkci. Zde pak dochází

k výraznému zlomu v další p íprav  profesionála.
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S postupným za le ováním STP do výcviku vojsk se nejv tšího rozmachu do kala ob-

last boje zblízka. Hlavním d vodem byla nenáro nost na výcvikové prostory, nebo  trav-

naté louky, neobd lávané pole i jiné lesní plochy a t locvi ná za ízení má k dispozici

každý vojenský útvar. Kdežto s ostatními složkami STP nebyl proces za len ní zrovna

jednoduchý. Materiální vybavení pro výcvik lezení je náro ný po finan ní stránce, nehle-

d  na to, že výcvikové trenažéry145 jsou v R jen u n kterých útvar . Co se tý e vojen-

ského plavání, jednou z možností neuspokojivého stavu m že být klesající trend vodních

aktivit na základních a st edních školách a podce ování významu t lesné výchovy. Na 

základ  dosažených výsledk  a mé ú asti na výro ním p ezkoušení se domnívám, že

spousta voják  z povolání má negativní postoj k vod . P íkladem m žou být i „rekrutan-

ti“, kte í p i p ezkoušení vykazují nevyhovující výsledky. Poslední oblastí je p ežití v tísni,

kde nejv tší problém spo ívá v nedostatku oprávn ných osob vést toto zam stnání. Pro-

zatím nejsou ani p esn  stanovené pokyny pro provád ní cvi ení a nejsou stanoveny ani 

oficiální požadavky na instruktorské licence.

Další oblastí, kde t lovýchova „pokulhává“, je provád ní výro ních p ezkoušení. Si-

ce se zde neobjevuje problém s nejednotností cvik ,146 ale jsou známy p ípady, kdy se 

cvi í „na papí e“. Tzn., že p ezkoušení sice prob hne, ale kone né výsledky jsou uprave-

ny tak, aby byly všichni zú astn ní ohodnoceni jako prospívající. Stejný problém je i ve

výcviku. Pokud jsou v po ádku rozvrhy zam stnání, záznamy o ú asti a písemné p ípravy,

tak je jednotka vycvi ena, zejména pokud po et hodin odpovídá program m. Z toho

vyplývá, že práce t lovýchovných pracovník  neodpovídá dostate né kvalit . Podíváme-

li se na t locviká e jako na vzorný p íklad v oblasti t lesné výchovy a sportu, zjistíme, že

tomu tak v mnoha p ípadech není. 

Nejvyšším vzd lávacím institutem v oblasti t lovýchovy je v sou asné dob  vojenský

obor p i Fakult  t lesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Z ad jeho ú astník  vy-

cházejí budoucí odborníci, kte í své znalosti a zkušenosti p evád jí do praxe na útvarech

a vojenských školách. V pr b hu studia získávají bohaté informace nejen o klasických

sportech a zp sobech jejich správného provád ní, ale jsou dostate n  informováni o 

nejnov jších poznatcích z oblasti STP a jsou p ipravováni na vedení a odborné ízení

145 Výcvikové trenažéry JAKUB jsou nosné konstrukce s výcvikovými moduly, s lanovými prvky a se sla o-
vací v ží. Výcvikové moduly obsahují horost ny, šikmé st ny, pr elí budov (balkony, okna, únikový
žeb ík, okap), svislé a vodorovné ty e, lanové žeb íky, sloupy, sít .

146 Tato problematika je dostate n  ošet ena formou NNGŠ . 5/1993, p íloha 2, Standardizace test
t lesné výkonnosti.
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služební t lesné výchovy v podmínkách A R. Vojenský obor školí nejen svoje studenty, ale 

po ádá i r zné kurzy se zam ením na STP pro ostatní p íslušníky ozbrojených složek.

Tím armáda získává mnoho nových vojenských profesionál  se zam ením na t lesnou

výchovu, kte í budou vzorn  reprezentovat nejen vojenský obor, ale i A R, a svou prací

p isp jí ke zlepšení kvality života všech voják .
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Mnohaletý vývoj armádní t lesné p ípravy v historických obdobích, který jsem sle-

dovala na p edcházejících stránkách, je nerozlu n  spjat s bou livými zm nami typickými

pro jednotlivá spole enství. Každá vládnoucí t ída považovala vždy armádu, jako mo-

censký nástroj státu, za d ležitou instituci, ve které je t eba mít rozhodující pozice a vliv.

Armáda, by  m la vždy zvláš  vymezené postavení ve stát , se v historických obdobích

nevyvíjela v izolaci i vzduchoprázdnu. Dotýkaly se jí všechny spole enské, politické,

hospodá ské i mezinárodní události, ve kterých se spole nost práv  ocitala, a na n  mu-

sela armáda reagovat.

Každá doba p ináší pozitivní výsledky, které posunují vývoj vp ed, p i emž na stra-

n  druhé je vývoj odmítán n kterými zápory, jež p sobí jako deformující síly. Teprve

s dostate ným asovým odstupem je možno objektivn ji posoudit jednotlivé jevy ve spo-

le nosti, tudíž i v armádní t lovýchov  a zhodnotit, do jaké míry byly pozitivní a užite -

né, nebo záporné.

Na po átku lidského vývoje žili lidé v kolektivu, od ehož se odvíjel i charakter t -

lesné p ípravy. Každý len skupiny procházel stejnou vývojovou etapou, m l stejné životní

a sociální podmínky a také m l k dispozici všechny dostupné p írodní zdroje. Ke své in-

nosti nejvíce využíval kámen a d evo a postupným opracováváním tohoto materiálu vy-

robil první primitivní zbran , které sloužily jako d ležitý prost edek v boji o p ežití.

Osvojení si zp sob  použití zbraní vyžadovalo velkou t lesnou sílu, obratnost a vytrva-

lost. Rozvojem t chto dovedností byla zapo ata významná vývojová linie lidské bojové

motoriky, která provází lov ka až do sou asnosti.

V období nejstarších civilizací je možno vypozorovat n kolik p evratových bod

spole nosti. Jedním z nich je objevení kovu, jako nového materiálu k výrob  lepších a 

ú inn jších zbraní, který lidem p inesl nové možnosti pracovního uplatn ní a zárove  po-

sunul vývoj lidstva o krok kup edu. Z tohoto období jsou známy také prvotní zmínky o 

vytvá ení prvních pravidelných vojsk. Tyto armády jsou charakteristické vysokou úrovní

t lesné p ípravy, nebo  jejich základem byla výchova vojáka. Významnou událostí se 

stala výroba vále ných voz . Vynález bojového vozu znamenal p elomový bod v taktice

vedení boje, nebo  se objevila nová hybná síla, která n kolikrát p evyšovala rychlost

p ších vojenských jednotek.
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Bojový v z byl p ekonán až nástupem vále ného kon , což m lo za následek ú in-

n jší taktiku v boji a zárove  se zlepšovaly manipula ní podmínky p i bojových situacích.

Antické období je ozna ováno za kolébku t lesné vysp losti. K jejímu bohatému d -

dictví se neustále vracíme i v dnešní dob , a to p edevším v podob  olympijských her.

Spole nost antického ecka vyzdvihovala ideál všestranné a harmonické výchovy a byla

charakteristická svými propracovanými výchovnými systémy (Atény, Sparta). V obou sys-

témech byla již od d tství v nována zna ná pozornost výchov  a vojenskému výcviku,

jehož základem se stala t lesná cvi ení ve form  b h , skok , pochod , zápasení apod.

V eckém období hledalo inspiraci pro svou práci již n kolik významných osobností. Jed-

nou z nich byl i Miroslav Tyrš. Z antického d dictví ho nejvíce zaujala kalokagathie, kte-

rou pozd ji vyzdvihoval p i své práci v Sokole a propagoval ji v podob  p tiboje staro-

eckých atlet .

Nejsiln jší armádou téhle doby bylo ímské vojsko, které perfektn  ovládalo všechny

své zbran  a bylo schopno n kolikadenních pochod  v r zném terénu. Nejlepším organi-

zovaným vojskem ale byla Spartakova armáda, která se stala postrachem i pro ímské

legioná e a zárove  se stala vzorem pro budoucí boje za svobodu.

V období st edov ku, zejména s rozvojem rytí stva, upadal význam p ších jednotek, 

nebo  nový druh vojska, jezdectvo, se stalo rozhodujícím aktem b hem vojenských bitev.

S tím také souvisela zm na t lesné p ípravy, která se za ala zabývat fyzickou p ípravou

probíhající již od sedmi let, a to s d razem na sedm rytí ských ctností. 

T lesná p íprava zaznamenala nejv tší zm nu ve 14. století, práv  v dob , kdy se 

objevil st elný prach a s tím i výroba a použití prvních palných zbraní. Výsledkem byl

návrat významu p choty, která spole n  s d lost eleckými jednotkami ovládla op t bi-

tevní pole.

S rozvojem palných zbraní se zm nil i charakter ozbrojených konflikt , což vedlo

k tvo ení velkých armád. S tím souvisel i rozvoj t lesné p ípravy, a to nejen voják , ale i 

ostatních obyvatel, které p edstavovaly vojenské zálohy. První takovou zemí, která vy-

tvo ila obrovskou národní armádu, byla Francie. Ta vnesla do vojenství i nový zp sob

dopl ování ozbrojených sil. V roce 1793 byl zaveden zákon o všeobecné vojenské po-

vinnosti, který na izoval všem mladým a svobodným Francouz m povinn  vstoupit do 

vojenských ad. Tento zp sob dopl ování vojsk se rychle rozší il i do ostatních zemí a 

musela se ešit otázka všeobecného rozvoje t lesné p ípravy. Za aly vznikat t lovýchov-

ného systémy, ve kterých se hledaly nové formy hromadného výcviku. K nejvýznamn jším
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pat il N mecký turnerský systém, Ling v švédský systém a v eských zemích t lovýchovný

spolek Sokol.

Základem turnerského cvi ení se stala cvi ení prostná, po adová a ná a ový t lo-

cvik. Ve švédském systému byl kladen d raz na gymnastiku, která m la blahodárné ú in-

ky na celý organismus a na zdraví, ímž se zvyšovala fyzická zdatnost voják  i mládeže.

Vznik Sokola znamenal pro eský národ krok kup edu. Tato národní brannost sice

nep edstavovala ady ozbrojených voják , ale sloužila ke sportovní zábav  a také jako

d ležitý prvek národní obrany. B hem první sv tové války p sobili lenové Sokola

v zahrani ních legiích, kde bojovali za svobodu eského národa, ímž velkou m rou p i-

sp ly ke vzniku samostatné eskoslovenské republiky. V po átcích jejího vzniku p edsta-

vovali lenové Sokola dobrovolnické jednotky, které se snažily do asn  nahradit vojenské

síly, jenž v té dob  byly stále ješt  za hranicemi státu. Jejich odvedená práce m la neza-

stupitelný význam v po átcích budování našeho státu, nebo  jejich zásluhou bylo zachrá-

n no velké materiální i kulturní bohatství. 

Vznik nové republiky s sebou p inesl otázku organizace eskoslovenské státní bran-

né moci. Proto se za ala formovat ucelená armáda, jejíž výcvik se stav l na t lesné vý-

chov  a sportu. Zásluhu na tom m l p edevším vrchní správce eskoslovenských vojsk,

pozd ji první generální inspektor eskoslovenské armády Josef Scheiner a p edseda

odboru MNO pro t lesnou výchovu Jind ich Vaní ek, kterému byl tento úkol sv en.

Byly vydány i první hlavní dokumenty, podle nichž se m l ídit vojenský výcvik.  Zákla-

dem pro vojenský t locvik se stala Tyršova t locvi ná soustava.

I p esto, že se vojenský t locvik na za átku svého p sobení potýkal s mnohými orga-

niza ními, materiálními, finan ními a dalšími problémy, sehrál významnou úlohu

v p íprav eskoslovenské armády a položil základy pro jeho budoucí vývoj.

Po skon ení druhé sv tové války za alo nové období budování eskoslovenské ar-

mády, které navazovalo na p edcházející innost v dob  první republiky. Na po átku

padesátých let nebylo v bec jednoduché za lenit pravidelnou t lesnou p ípravu do vý-

cviku vojsk, nebo  spousta lidí stále nechápala pot ebu t lesné p ípravy v ozbrojených

složkách. Tato p ekážka však byla postupn  odbourána a to p edevším kvalitn jšími

podmínkami pro rozvoj t lesné zdatnosti. Toto povále né období je považováno za eta-

pu hledání nejú inn jších forem a metod t lesné výchovy v armád , kdy nejv tší zm ny

zaznamenala oblast služební t lovýchovy. Na konci tohoto období byla t lesná p íprava

pevn  zakotvena v programech bojové p ípravy a t lesná výchova probíhala pravidel-
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n  u všech vojenských jednotek. Tím byla p ipravena pro následující rozvoj.

Vstup R do NATO a do EU a také rozd lení bývalého eskoslovenska na dva sa-

mostatné státy p ineslo významné zm ny v oblasti p ípravy vojsk. Jedním z d ležitých

krok  bylo p ijetí koncepce speciální t lesné p ípravy, která významn  ovlivnila celkový

výcvik voják . Dalším, a to prozatím nejvýznamn jším krokem, byl p echod na pln  pro-

fesionální armádu. Tato zm na ovlivnila a stále ješt  ovliv uje všechny oblasti A R, vo-

jenskou t lovýchovu nevyjímaje.

Vývoj armád tedy dokázal, že žádná branná moc nem že existovat bez t lesné

p ípravy, jedné ze svých d ležitých výcvikových a výchovných složek. Zde je t eba též

hledat vedoucí motivy i pro závažná opat ení v armádní t lovýchov . I když zde konsta-

tujeme fakta, týkající se p edevším všeobecné úrovn  nebo stavu, nemíním opomenout, že

celé t lovýchovné hnutí, tudíž i armádní t lesná výchova bylo protkáno mnoha problémy

a nejedna jeho složka se s nimi musela po delší období vypo ádat.

Záv rem bych cht la zmínit, že speciální t lesná p íprava, která je v sou asné dob

považována za jednu z nejd ležit jších složek výcviku, existovala již v po átcích lidské 

civilizace. M la však jinou podobu, a ta se m nila podle pot eb spole nosti. V ur itých

obdobích (starov k, st edov k) byla ur ena jen pro privilegované vrstvy, ale se zavede-

ním všeobecné vojenské brannosti (1793) získala svou specifickou hodnotu. V sou asné

profesionální armád  je na STP kladen velký d raz. Souvisí to zejména se specializací 

jednotlivých voják , ale i vojenských jednotek, které plní služební úkoly

v nejrozmanit jších klimatických podmínkách a v r zn lenitých terénech. Také je d leži-

té rozvíjet t lesnou zdatnost u nov  p ijímaných rekrut , nebo  b hem jejich p sobení na 

základních, st edních a jiných školách, i v zam stnání, není dostate n  ošet ena proble-

matika t lesné výchovy. D sledkem toho je nevyhovující úrove  fyzické p ipravenosti

obyvatelstva.

Vzhledem k tomu, že rozvoj STP vyžaduje kvalifikované odborníky, je pot eba za-

chovat sou asnou formu vysokoškolského vzd lání (VO FTVS UK), které poskytuje jednot-

né v domosti a znalosti všem t lovýchovným pracovník m. Z toho vyplývá, že pod jejich

odborným vedením a prost ednictvím pestré, p itažlivé nabídky t lovýchovných a vojen-

sko-praktických aktivit, bude pronikat t lesná p íprava k r zným vojenským útvar m ve

stejné podob , a tím se zajistí progresivní vývoj armádní t lovýchovy.
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