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ABSTRAKT 

Tato práce pojednává o vývoji Sokola Vyšehrad od jeho vzniku v roce 1890 do 

začátku 2. světové války. Zabývá se podrobněji událostmi a osobnostmi, které 

ovlivňovaly počátky této jednoty v čele s hlavními představiteli a její aktivitu v dalších 

letech. Práce ukazuje vliv sokolské myšlenky mezi lidmi a situaci finanční, 

společenskou i kulturní v této části Prahy. Text se věnuje také dění v České obci 

sokolské a důležitým historickým událostem v Českých zemích. Nejvýznamnějšími 

z nich byly 1. světová válka, vznik samostatné Československé republiky a události 

předcházející 2. světové válce. 

Název práce: 

Historie Sokola Vyšehrad od jeho vzniku do roku 1938 

Cíle práce: 

Historie Sokola Vyšehrad od doby jeho vzniku v roce 1890 do roku 1938 v kontextu 

vývoje sokolské organizace a lokality Praha- Vyšehrad. 

Metoda: 

V práci byly použity standardní historické metody především chronologická a 

komparativní. Vlastní získávání materiálů bylo provedeno kombinací metody přímé, 

nepřímé a metody progresivní. 

Výsledky: 

Rekonstrukce historického vývoje Sokola Vyšehrad s důrazem na tyto oblasti činnosti: 

organizace, ekonomika, cvičení, vzdělávání. 

Klíčová slova: Sokol Vyšehrad, Česká obec sokolská (ČOS), sokolské slavnosti, 

všesokolský slet, historie. 
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ABSTRACT 

This project is about the evolution of organization Sokol Vysehrad from its birth 

in 1890 to the beginning ofthe World War Two. It goes into details about the events 

which affected the beginnings of this association in the lead by the principalleaders and 

its activities during the next years. The project shows the influence of Sokol idea among 

the people and the financial, social and cultural situation in this part ofPrague. The text 

includes the course of events in the Czech Sokol Community and the important historie 

events in the Czech countries. The most important event was the World War One, the 

Formation ofthe Independent Czechoslovak Republic and the events leading up to the 

World War Two. 

Title of the project: 

The history of organization Sokol Vysehrad from its beginning to the year 1938. 

Object of the project: 

The history of organization Sokol Vysehrad from its beginning in 1890 to the year 1938 

in the context of evolution of Sokol organization and the locality Praha- Vysehrad. 

Method: 

The standard methods mainly chronological and comparative were used in the project. 

The data collection was made by the combination ofthe direct, indirect and progressive 

method. 

Results: 

The reconstruction ofthe historie evolution of organization Sokol Vysehrad includes 

these parts: organization, economics, gymnastic exercises, education. 

Key words: organization Sokol Vysehrad, the Czech Sokol community (COS), the 

Sokol celebration, Sokol festival, history. 
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1. Úvod 

Historii Sokola Vyšehrad jsem si vybrala jako téma mé diplomové práce, 

protože jsem v této jednotě prožila valnou část svého života, ať už jako dcera cvičitele, 

cvičenka nebo později i cvičitelka. S jednotou Sokola Vyšehrad mě poutá mnoho 

vzpomínek a zároveň i touha dozvědět se něco více z její historie. 

Dalším důvodem se stal i fakt, že archiv naší jednoty je k mému překvapení 

bohatý a zachovalý. Asi těžko si v dnešní uspěchané době někdo bude číst 800 

stránkové kroniky, zápisy ze schůzí, pokladní knihy nebo listovat fotografiemi 

a vstupenkami ze sletů. Ale pravděpodobnost, že někdo sáhne po jediné knize, která 

shrne historii 50-ti let existence Sokola Vyšehrad je podstatně větší. Motivací pro mne 

bylo i nadšení a ochota nynějšího vedení naší jednoty. 

V současné době, je vrcholový sport předmětem výnosného obchodu a měřítkem 

úspěchu je především dosažený výkon. Sokolský ideál o tělesně zdatném, duševně 

svěžím a zdravém člověku ustupuje do pozadí. Vraťme se tedy na chvíli zpět do 

minulosti a přibližme si dobu vzniku sokolské myšlenky. 

Málokterá organizace sehrála v našich novodobých dějinách tak významnou 

úlohu, jako Sokol. Účelem každé organizace je snaha sdružovat lidi podle určitých 

zájmů, které vyplývají z lidské povahy. Jednu z nejobecnějších lidských potřeb 

představuje také pohyb. Všude na světě lidé touží upevňovat své zdraví, fyzickou 

zdatnost, všestranně rozvíjet sílu, odolnost i krásu svého těla. Zároveň v sobě posilovat 

i duševní vlastnosti, které to všechno podmiňují- především osobní ukázněnost, 

bystrost, pohotovost, vytrvalost a odvahu. V minulosti nejlépe vyjadřovala tyto lidské 

touhy řecká "kalokagathia", harmonie ducha i těla. Proto se i dnes těší tak mimořádné 

pozornosti na celém světě tělovýchova a sport. Pomáhá sbližovat lidi i celé lidstvo 

v mezinárodním měřítku. 

Z těchto samozřejmých skutečností vycházíme, díváme-li se znovu na slavnou a 

bouřlivou historii Sokola, první tělovýchovné organizace u nás. Od samého počátku se 

Sokol neuzavíral jen sám do sebe, do tělocvičen, na hřiště a závodiště. Vystupoval na 

veřejnost a plnil zároveň veřejné a politické poslání. O politickém zaměření sokolské 
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tělovýchovy svědčila od začátku i základní hesla a sokolské písně jako "Tužme se!" 

nebo výrazně politický apel "Silou ke svobodě!" Obě tato hesla popularizovala i známá 

píseň Sokolů- "Hej sokolíci, mužně vpřed!" z roku 1863. 

Vyšehradský Sokol vznikl o trochu později, přesně 20. dubna 1890, svoláním 

ustavující valné hromady a zvolením prvního starosty a náčelníka. A právě tímto 

průběhem, předchozími a následujícími událostmi se bude má diplomová práce zabývat. 

Na tuto práci by později mohli navázat další a dát tak úplně dohromady celou historii 

Sokola Vyšehrad až dodnes. 

Práci jsem rozdělila do tří hlavních kapitol. Každá z nich zachycuje určitý 

časový úsek a je dále dělena do podkapitol. První část popisuje vzhled a ráz této oblasti 

Prahy, vznik jednoty a osobnosti hlavních zakladatelů. Pozastavuje se u finanční 

stránky, struktury a hlavních historických událostí. Druhá část se týká krátkého, ale 

velmi důležitého mezníku dějinjednoty, kterým se stala 1. světová válka. Činnost 

jednoty byla v tomto období značně omezená a odlišná od ostatních let. Třetí část 

popisuje rozkvět Sokola v období 1. republiky, stavbu sokolovny či hospodářskou krizi 

v 2. polovině 30. let. Zakončena je X. všesokolským sletem a děním v Českých zemích 

v průběhu roku 1938. V závěru jsem se věnovala vlastnímu zhodnocení práce. 

1.1 Rozbor pramenů 

Zcela nejdůležitějším pramenem pro moji práci se stal archiv Sokola Vyšehrad 

uložený přímo v budově jednoty. Ke každému roku od založení jednoty jsem měla 

k dispozici: Zápisy ze schůzí správního výboru (pro daný rok), Archiv (zahrnující 

většinou období pěti let) ve kterém jsou vlepeny výroční zprávy, fotografie, výkazy 

jednoty za uplynulý rok, články z novin a další informace nebo Pamětní knihy (opět 

obsahující určitý časový úsek v rozmezí 3 - 1 Olet), které zahrnují většinou informace 

týkající se cvičení po jednotlivých měsících. Dále to byly ročníky časopisu Sokol, které 

přiblížily dění v Sokole jako celku. Vůbec nejlépe zpracovaným podkladem pro mě byla 

kniha Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, která byla sepsána pro blížící se otevření 

sokolovny vzdělavatelem Otakarem Růžičkou a zahrnuje události jednoty v letech 

1890- 1932. 
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Archiv jednoty byl k mému překvapení značně obsáhlý, nicméně neroztříděný, 

nezařazený, zaprášený a bez jakéhokoliv soupisu. Prvním mým krokem tedy bylo, 

všechny materiály vyndat, očistit, sepsat a předběžně logicky seřadit a připravit tak pro 

mou další práci. Vzhledem k tomu, že nejsem archivář a takou práci jsem dělala poprvé, 

srovnala jsem si knihy se stejnými názvy (kroniky, archivy, zápisy ze schůzí. .. ) 

a seřadila je chronologicky za sebou. Byl to sice zdlouhavý a časově náročný krok, ale 

pro mě velice cenný, neboť jsem získala přesnou představu, s čím budu moci dále 

pracovat. 

Fond Vyšehradu obsahuje také účetní materiál, který tvoří například knihy 

pokladní, členské příspěvky nebo Družstvo pro vystavění tělocvičny včetně stanov 

družstva, zápisů valné hromady či seznamu členů. 

Neméně zajímavý a důležitý byl pro mne fotografický materiál, kterým jsou 

například: Fotoalbum Sokol Praha Vyšehrad, Válečné album 1914- 1918, Fotoalbum 

členstva, plus další fotografie či dochované pozvánky na slavnosti, zábavy a přátelské 

večery, obsažené v již zmíněných Archivech jednotlivých období. 

Pro svou vlastní práci jsem využila i rozhovorů s paníM. Bláhovou, nyní již 

80 - ti letou členkou naší jednoty, která i v tomto úžasném věku má na starosti 

administrativní vedení cvičení žen a zahajuje každou jejich hodinu, za což jí patří i můj 

obdiv. 

Z ostatní literatury jsem použila knihy od M. Waice a kol., Sokol v české 

společnosti 1862 - 193 8, Tělesná výchova a sport žen v českých a dalších 

středoevropských zemích nebo Kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých 

tělovýchovných organizací. Dále jsem nahlédla do Sto deset let Sokola 1862 - 1972, 

J. Dolanský a kol. nebo Kroniku českých zemí. 
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2. Vývoj Sokola Vyšehrad od založení do začátku 1. světové války 

Rašínovo nábřeží pod hradbami historického Vyšehradu je dnes komunikační 

tepnou, v dopravních špičkách takřka s nekonečnou řadou aut, tramvají a autobusů. 

Zástavba tohoto nábřeží vyniká především kubistickou architekturou čtyř vilových 

domů, které jsou autorským dílem architekta Josefa Chochola. Kromě těchto 

kubistických staveb je zde ještě jedna zajímavá a z dnešního pohledu i historická stavba, 

budova vyšehradského Sokola z let 1932- 1933 a právě události, týkající se Sokola 

Vyšehrad, jsou předmětem mé práce. 

Život na starobylém Vyšehradě byl do roku 1890 spíše maloměstský, jeden znal 

druhého neboť se tehdejší Vyšehrad skládal pouze z několika ulic. Postrádal spolek, 

který by podporoval kulturní život této kdysi samostatné části Prahy s vlastním 

starostou a obecní správou. Pravdou je, že již tenkrát existovaly na Vyšehradě činné 

spolky jako "Lidumil", který podporoval chudou školní mládež, "Sv. Václav", jež měl 

také humánní charakter, nebo spolek "Vltavan" a "Motýl" a jednota dobrovolných 

hasičů. Byly to však spolky s úzce vymezenou působností a instituce početně slabé, 

které neměly možnost obsáhnout zájem všeho obyvatelstva. 

Společenský a kulturní život Vyšehradu před r. 1890 měl tedy převážně ráz 

patriarchální, starosvětský. Vše se točilo kolem ryze církevních oslav, kterým udávala 

směr Kapitula Vyšehradská. Byla to církevní instituce přímo podřízená Římu v čele 

s proboštem a 12- ti kanovníky založená již v roce 1070 Vratislavem II. se sídlem na 

Vyšehradě. 

V této době už téměř dvacet let hýbe lidem sokolská myšlenka. Moderní, 

pokroková a probouzející v lidech touhu a snahu po národním cítění. Vyšehrad, který 

dlouho odolával tomuto novému proudu je konečně nucen se mu přizpůsobit. Hlad po 

modernějším společenském soužití občanů, snaha po uplatnění národních tužeb je to, co 

žene pár jedinců, nadšených Tyršovou myšlenkou kupředu. 

Prvním dochovaným dokumentem o jakýchsi úvahách a počátcích vzniku nové 

jednoty na Vyšehradě je článek br. K. Chrásta "Jak jsme zakládali na Vyšehradě 
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Sokol". 1 Tato myšlenka založení vyšehradského Sokola vznikla u dvou členů Sokola 

Pražského, který byl založen již 16. února 1862. V Podskalí bylo mladých i starších 

mužů majících zájem o účast v sokolském ruchu dost, ale členský příspěvek jednoty 

pražské 1 zl20 kr měsíčně a vzdálenost ostatních jednot jim to nedovolovala. Proto se 

br. Karel Chrásta, br. JosefHom a akademický malíř Jan Minařík, rovněž nadšený touto 

myšlenkou, rozhodli založit další samostatnou jednotu. 

Dne 9. ledna 18902 se sešlo na základě pozvánek rozeslaných Janem Lhotákem 

23 účastníků této schůze pořádané v hostinci pana Misterky, v čele s K. Chrástou, 

J. Romem aJ. Minaříkem. Došlo ke zvolení 3 prozatímních funkcionářů3 : 

starosta- Jan Misterka, náměstek starosty - Karel N ovotný, jednatel - Jan Lhoták a byla 

zvolena i komise pro vypracování stanov. Byl zde také částkou 4 krejcary založen 

"zvláštní stavební fond", na kterém budovala jednota více než 40 let svůj domov. Pro 

představu uvádím, že průměrná mzda v této době byla cca 300 zlatých ročně (kdy 

1 zlatý= 100 krejcarů) a za 1 krejcar bylo možné koupit 1 housku4
. To jen pro 

přiblížení hodnoty této minimální sbírky, která ale měla v budoucnu veliký význam. 

Mezi dnem této sešlosti a založením jednoty uplynulo období čtyř měsíců ve 

kterých následovala řada schůzí (celkem 13 ), které se zabývaly přípravou a vyřízením 

veškerých předběžných záležitostí, jako sepsání stanov nové jednoty, žádost městské 

části o propůjčení tělocvičny ve škole na Děkance, žádost o propůjčení zasedací síně na 

Vyšehradské radnici nebo pořízení praporu. 

Tak se tedy 20. dubna 1890 sešla v zasedací síni bývalé Vyšehradské radnice 

1. ustavující valná hromada. 5 Zde byl přípravnou komisí navržen výbor. Uvádím pouze 

nejdůležitější funkce: starosta- Fr. Babánek (městský radní), místostarosta- M. Mečíř, 

náčelník- K. Hron. Chybí nám zde jméno Jana Lhotáka, jakožto předběžného 

jednatele, který byl povolán do vojenské služby a musel se tudíž vzdát veškerých 

funkcí. K první ustavující valné hromadě byly vyslány deputace bratrských jednot 

Bubeneč, Dejvice, Malá Strana aj ednoty Pražské. Cvičení započalo dne 1. července 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zprávy Sokola na Vyšehradě, ll. a 12. číslo z roku 1930 
2 Tamtéž, Založení jednoty Sokol na Vyšehradě, s. 1. 
3 Tamtéž, s. 2. 
4 Zjištěno přes numismatickou agenturu v Praze 
5 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Schůze sboru ze dne 21.4.1890, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, 

s. 19. 
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1890 v tělocvičně obecní školy na Děkance 1 , pod vedením náčelníka br. Karla Hrona. 

Získat souhlas k propůjčení školní tělocvičny nebylo jednoduché a bylo zapotřebí 

přímluvy tehdejšího kanovníka vyšehradské kapituly dr. Miroslava Karlacha. Tato 

přízeň kanovníka k nově vznikající jednotě je pozoruhodná, protože byla v rozporu 

s pozdějším chováním kapituly při slavnosti rozvinutí praporu (1893). Dalo by se to 

snad vysvětlit tím, že byl dr. Karlach velký vlastenec, nebo tím že kapitula nepřikládala 

v této době vzniku jednoty přílišnou váhu. Nepřízeň se projevila později, kdy kapitula 

poznala, že Sokol nemůže být její oporou. 

Za dva měsíce bylo na první schůzi cvičitelského sboru usneseno, že na 

9.- 12. měsíc připadnou cvičení prostná, jejichž přesné rozdělení bude: pondělí cvičení 

prostná, středa pořadová a pátek činky nebo tyče. 2 Cvičilo se ve 4 družstvech (celkem 

47 bratří). V říjnu pak přibylo ještě nedělní vyučování šermu pod vedením náčelníka 

Hrona. Zbraně si členové opatřili sami. Členské příspěvky v počátku byly následující: 

přispívající členové 3 zlaté, zakládající 50 zlatých ročně. Členové Sokola měli také 

několik výhod jako například snížené vstupné na místa k stání do Národního divadla 

nebo rovněž snížený poplatek v Karlových, Nových a Smíchovských lázních. 

N aše jednota jej ednou z těch, které se zrodily po zakázaném sletu všesokolském 

r. 1887. Toho roku měla být konaná veliká jubilejní slavnost k 25. výročí založení 

Sokola a měla předstihnout první sokolský slet. Ale protože pražská policie krátce před 

slavností zakázala vítání hostů a okázalý průvod, uskutečnily se místo toho alespoň 

sokolské závody mimo Prahu, v Českém Brodě. Do této doby byly v Praze tyto jednoty: 

Pražská (1862), Vršovická (1870), Žižkovská (1872), Karlínská (1867) a Smíchovská 

(1881). Teprve po roce 1887 vznikly ostatní pražské jednoty jejichž vzrůst urychlilo 

založení České obce sokolské (24. března 1889)3
, v čele se starostou JUDr. Janem 

Podlipným. První z nich byla jednota Malostranská, která tímto znovu oživla po 

několikaletém spánku, pakjednota Staroměstská, Břevnovská a Vinohradská. Je 

zajímavé, že o jednotách Bubenečské a Dejvické, které vyslaly své deputace již na 

ustavující valnou hromadu naší jednoty, není v dalších zápisech v úvodu Archivu 

Sokola Vyšehrad zmínka. Domnívám se tedy, že buď nebyly počítány do jednot 

1 Archiv Sokola Vyšehrad - neutříděno, Zápis schůze správního výboru ze dne 27.6.1890 
2Tamtéž, Zápis schůze sboru ze dne 22.9.1890 
3 Waic, M. Sokol v České společnosti 1862-1938. Praha: FTVS UK, 1996. s. 56, DOLANSKÝ, J. a 

kol. Sto deset let Sokola 1862- 1972. Praha: Olympia, 1973. s. 50. 
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pražských, nebo na ně br. Červenka, sepisující úvod k archivu naší jednoty, zapomněl. 

Br. Červenka dále píše: "Jednoty ve vnitřní Praze nebyly přívětivě vítány, jsouce 

mnohdy považovány za konkurenty jednoty Pražské. Alespoň založení jednoty 

Vinohradské v těsném sousedství jednoty Pražské, bylo považováno jako provokace.'d 

Členové jednoty Pražské, zasedající v obecním zastupitelstvu i v městské radě, nesli 

těžce zakládání nových jednot a považovali to za tříštění sil. 

Nyní něco málo k osobnosti br. Karla Hrona- prvního náčelníka jednoty Sokola 

na Vyšehradě (viz. příloha č. 1). Narodil se ll. listopadu 1869 v Praze nepříliš 

zámožným rodičům. Po absolvování měšťanské školy studoval na vyšším reálném 

gymnáziu ve Spálené ulici. Po maturitě se stal úředníkem pražské všeobecné 

nemocnice. Jeho záliba v tělocviku ho 3. září 18 87 přivedla do pražské tělocvičné 

jednoty Sokol. Po roce působení v této jednotě povýšil na místo čekatele ve sboru, další 

rok byl již cvičitelem. Dne 19. dubna 1894 se stal náměstkem náčelníka v téže jednotě 

a funkci zastával až do své smrti. Mimo to,jakjsemjiž uvedla, byl u založení Sokola 

vyšehradského a v roce 1893 se stal náčelníkem Středočeské župy. Karel Hron byl pro 

mladou jednotu velkou oporou. Proslavil se ale již dříve (1889) na zájezdu Sokola do 

Paříže, kde Unie francouzských gymnastů pořádala mezinárodní gymnastické závody 

a kde také spolu s dalšími českými Sokoli vyhrál jednu z prvních cen. Přesto, že 

rakouská vláda zakázala českým Sokolům hromadný zájezd na tuto akci, odjeli tam 

soukromě v počtu 137 osob. Slavnostní průvod se pro ně stal politickou demonstrací. 2 

Místo praporu nesli v čele své skupiny na žerdi kytici květů, kterou dostali od 

francouzského prezidenta, neboť český prapor mít nesměli a rakouský odmítli. K. Hron 

tak dokázal postavit jednotu hned v počátcích do prvních řad z hlediska úrovně cvičení 

i z hlediska výchovy cvičitelského sboru. Po vytvoření pevných základů v jednotě 

Vyšehradské byl povolán za náčelníka i do jednoty Karlínské (1893), v jejíž sokolovně 

bydlel. A právě zde dne 5. července 1894 ve svých 25 letech zemřel tragickou smrtí. 3 

Hron cvičil na nevysoké hrazdě stoj na rukou a při odbočce se s výkřikem zřítil na 

žíněnku. Po pitvě v německém patologickém ústavu byl zjištěn výron krve do mozku. 

1 Archiv Sokola Vyšehrad - neutříděno,Archiv I 1890- 1895, s. 2. 
2 DOLANSKÝ, J. a kol. Sto deset let Sokola 1862- 1972. Praha: Olyrnpia, 1973. s. 54. 
3 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis schůze správního výboru ze dne 5.7. 1894 

14 



K. Hron byl pohřben na Olšanském hřbitově naproti hrobkám zakladatelů Sokola 

Jindřicha Fi.ignera a Miroslava Tyrše. 

V roce 1890 dále v jednotě vznikly: obleková komise (zajišťovala sokolského 

kroje pro členy jednoty), zábavní výbor (rozmnožoval jmění jednoty pomocí veřejných 

akcí), cvičitelský sbor (zakoupil cvičební nářadí jako bradla, kůň, hrazda, činky, zřídil 

lékárnička apod.), komise praporová (vytvořila slavnostní prapor), knihovna 

(zakoupeno bylo některých sokolských spisů). V tomto roce se jednota Vyšehradská 

vymanila z župy Pražské a byla přijata do župy Středočeské (2.11.1890) 1
. Koncem roku 

1890 měla jednota 127 členů a byla již schopna zorganizovat řadu společenských akcí 

pro Vyšehradskou veřejnost jako velkou pěveckou, hudební a "deklamatomí" zábavu na 

oslavu svého založení (24.8.1880) nebo Mikulášskou zábavu (6.12.1890) (viz. příloha 

č.2). Účelem těchto akcí byla kromě společenských styků i snaha získat peníze pro 

potřeby jednoty. 

2.2 Činnost Sokola Vyšehrad od období II. všesokolského sletu až do roku 1897 

Hlavní činnost Sokola Vyšehrad v roce 1891, jako u všech ostatních jednot, byla 

soustředěna na II. všesokolský slet. ČOS využila Jubilejní výstavy, připravované 

v Praze tento rok. "Na výstavišti v Královské oboře uspořádala tak ČOS ve dnech 

28.-31. června 1891 pod záštitou města Prahy II. všesokolský slet, který předčil co do 

počtu účastníků trojnásobně Tyršovu sokolskou slavnost z roku 1882."2 V průvodu 

kráčelo 5.530 mužů z 210 jednot. 

První polovina r. 1891 byla v naší jednotě vyplněna přípravami družstev 

přihlášených ke cvičení. Již na lednové schůzi3 se správní výbor dohodl, aby na sletu 

cvičila čtyři družstva. První družstvo (pod vedením br. Bílka): kruhy - koza. Druhé 

družstvo (br. Hom): kůň našíř- skok vysoký. Třetí družstvo (br. Chrást): bradla- skok 

do dálky. čtvrté družstvo (br. Hrubý): hrazda- cvičení společná. Nácviky probíhaly 

každou středu od 1. února. Byla také stanovena pokuta za každé vynechané cvičení 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis schůze správního výboru ze dne 10.11.1890 
2 ' DOLANSKY, J. a kol. Sto deset let Sokola 1862- 1972. Praha: Olympia, 1973. s. 54 
3 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis schůze sboru ze dne 2.1.1891 

15 



(třeba i omluvené) 5 kr. Podpora přišla i od Sokola Pražského, který v květnu povolil 

naší jednotě používat její letní cvičiště U Slepé brány. 

II. všesokolský slet trval 4 dny, kterých se cvičící družstva účastnila a na kterých 

se snažila dosáhnout co nejlepšího umístění a ukázat tak nejen vlastní sílu, ale 

i vyspělost sokolstva jako celku. Nyní cituji část textu z časopisu Sokol: "Slet náš 

dokázal, že nás provází přízeň a důvěra uvědomělých vlasteneckých vrstev národa, že 

jsme jediným z nejzávažnějších činitelů v životě národním, s nímž se nadále vždy 

a všude počítati musí, že směle můžeme se odvážiti k největším podnikům, s důvěrou 

v sílu vlastní a všeobecnou ochotu našeho lidu."1 

Hlavní podstatou bylo velké veřejné cvičení a závody všesokolské za účasti asi 

3.000 cvičenců z celé země (viz. příloha č. 3). Vyšehradská jednota se účastnila dvěmi 

družstvy nižšího oddílu (celkem 44 cvičenců), která vydobyla dvou čestných diplomů 

a dokázala, že jednota i tak malá může uspět. Po sletu byla vytvořena další dvě 

družstva, kdy v posledním cvičili starší bratři pod vedením náčelníka. 

Tento druhý rok trvání nově vzniklé jednoty je také významný tím, že byl zřízen 

i kurz vyučování dam. Městská rada propůjčila jednotě další tělocvičnu ve Vyšehradské 

škole (prozatím na rok 1891- 1892) a cvičení žen začalo v listopadu 1891 (viz. příloha 

č. 4). "Byl to základ pozdějšího ženského odboru naší jednoty, který tedy patří mezi 

prvé ženské odbory sokolské vůbec a náleží tedy i jemu určitá zásluha o průboj do 

dosavadního středověkého názoru společnosti lidské na ženu, které bylo do nedávna 

upíráno právo i schopnost účastniti se veřejného života jinak, než jako mužovy 

hospodyně a matky jeho dětí."2 Tuto informaci můžeme kromě vyšehradského archivu 

najít i v jiných knihách.3 

Dále vznikla tzv. krejcarová sbírka mezi členstvem, která měla přispět na úhradu 

nákladů za nářadí. O "stavebním fondu" je zmínka v zápisu o schůzi správního výboru 

ze 7.1. 1892 a činil35 zlatých, uložených v městské spořitelně. 

V srpnu 1891 došlo i ke dvěma neradostným událostem. Úmrtí br. Stýbla, 

jednoho z předních bojovníků sokolských a zakladatele sokola Pražského (5.8.1891) 

1 Archiv Sokola Vyšehrad - neutříděno, Sokol časopis zájmům tělocvičným věnovaný 1892, s. 1. 
2 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 31 . 
3 SCHŮTOV Á, J.; Waic, M. Tělesná výchova a sport žen v českých a dalších středoevropských zemích, 

Praha: Národní muzeum, 2003.s. 68, dále pak Sto deset let Sokola 1862- 1972, s. 51. 
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a dále smrt spisovatele Jana Nerudy (14.8.1891) pohřbeného na hr'bitově 

Vyšehradském. Obou těchto smutečních akcí se naše jednota zúčastnila. Další 

rozloučení se konalo 19.9. s náčelníkem vyšehradské jednoty br. Hronem, který 1.1 O. 

odešel na vojnu a musel se vzdát funkce náčelníka v jednotě, kterou po něm převzal 

br. Bílek. Výroční zpráva se zmiňuje o tom, že br. Bílek vykonával svou funkci 

bezplatně, což bylo ojedinělé, protože i práce cvičitelů byla pro jednotu vždy značnou 

výdajovou položkou. Slet přinesl naší jednotě velké finanční výdaje, ale také obrovský 

přínos z hlediska zájmu občanů, protože po jeho ukončení vzrostl počet zájemců, 

převážně z řad studentů, a to o 49 členů (tedy 176 celkem) 1
. Rovněž vzrostl i počet 

peněžních darů od vyšehradských občanů a podpora ze stran některých denních listů . 

Následující rok po II. sletuje alespoň v jednotě vyšehradské obdobím klidu. 

Nejdůležitější událostí tohoto roku bylo pozvání od gymnastů francouzských a polských 

na jejich slavnosti v zahraničí. České Sokolstvo- tedy i naše jednota- udělalo vše 

proto, aby účast na slavnostech francouzských gymnastů v Nancy v červnu 1892 a na 

slavnostech polských Sokolů ve Lvově, také konané v červnu, byla co největší. Jak se 

můžeme dočíst, český Sokol bylo ve Francii velice oblíbený. "Přátelé naši ve Francii 

stále a stále upozorňují na zřízení naše slovy lichotivými poukazují na vyspělost naši 

a neopomíjejí žádné příležitosti ku hlásání a ocenění snah našich."2 Do Nancy byli 

z naší jednoty vysláni bratři Bílek a Šourek, do Lvova pak další čtyři členové. Odjezd 

Sokolů ze Smíchovského nádraží do Francie byl provázen velkým množstvím policistů, 

ale tím hlučnější bylo volání a loučení davu, který stál podél trati až ke Zlíchovu. 

Dlouhá cesta byla odměněna úžasným přivítáním na francouzské hranici. Skvostně 

ozdobené nádraží, gymnasté v krojích očekávající příjezd a tisíce lidí vítajících Čechy 

pokřiky "vivent les Sokols!" a" na zdar!". Další francouzská stanice vítala Sokoly 

českou hymnou a stejnou vřelostí jako na hranicích. První dojmy z příjezdu do Nancy 

byly nezapomenutelné. "Květiny prší z oken, vzduch otřásá se nekonečným jásotem. 

Jako zmámeni stojíme v oknech nevědouce, platí-li neuvěřitelné ovace nám." ... "Brána 

kolosálních rozměrů postavená na náměstí janském, zdobena jest na vrcholu mohutnou 

postavou Sokola prapor třímajícího, uprostřed znaky Čech, Moravy, Slezska, obou 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 39. 
2 Tamtéž, Sokol časopis zájmům tělocvičným věnovaný 1892, s. 106. 
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Lužic, Branibor, Lucemburku a znaky města Prahy vesměs s českými nápisy."1 

I z těchto záznamů si můžeme sami udělat obrázek, jaké postavení čeští sokolové v této 

době měli. Podobně probíhalo přivítání i ve Lvově. Můžeme tedy konstatovat, že obě 

výpravy byly úspěšné. Br. Bílek získal v Nancy dvě ceny, čímž zajistil dobré jméno 

nejen českému sokolstvu, ale především naší jednotě a také výprava do Lvova dopadla 

velmi čestně. 

Jinak ostatní činnosti jednoty nezaostávaly. V únoru2 bylo zavedeno cvičení 

dorostu- žáků a učňů (cvičení 2x týdně ve 4 družstvech při počtu 40 žáků) a v květnu3 

i cvičení žákyň (cvičení ve 3 družstvech při počtu 25 žákyň). Dámský kurz (zřízený, jak 

už bylo uvedeno, v listopadu loňského roku) cvičil 2x týdně pod vedením náčelnice 

Šourkové v počtu ll. Každý měsíc byly konané řádné schůze správního výboru 

a v každém roce i několik schůzí mimořádných. Tento rok měla jednota na Vyšehradě 

celkem 199 členů, jejichž počet se do konce roku 1893 zvýšil na 2534
. Proto se již nyní 

objevila žádost poslaná městské části o rozšíření prostoru ve škole o suterén, což bylo 

v květnu povoleno. Jen pro orientaci uvádím že např. Sokol Královské Vinohrady měl 

v tomto roce 343 členů, Sokol Malá Strana 253 a Břevnov 119.5 Co se týče jmění 

stavebního fondu, měla naše jednota v prosinci 1892 hotovost 155 zl46 kr.6 Ostatní 

jednoty měly ve stejnou dobu daleko více: Královské Vinohrady 1791 zl 71 kr, Malá 

strana 1629 zl46 kr.7 Řadíme se tedy opravdu spíše k menším jednotám, což je ale také 

dáno rokem vzniku, neboť jednota Smíchovská funguje již ll let, jednota Vinohradská 

5 a naše pouhé 2 roky. 

Samozřejmě nesmím opomíjet ani kulturně společenské aktivity Sokola konané 

každoročně jako jsou výlety, domácí cvičení, večírky a slavnosti. 

Rok 1893 nezaznamenal žádný zvláštní vývoj v oblasti jednoty. V tomto roce 

nebylo, až na slet sokolské župy Husovy v Budějovicích, kterého se jednota účastnila, 

významnější činnosti. Zajímavou událostí byla ale spíše společenská akce, slavnost 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Sokol časopis zájmům tělocvičným věnovaný 1892, s. 194, 166. 
2 Tamtéž, Zápis schůze sboru ze dne 15.2.1892 
3 Tamtéž, Zápis schůze správního výboru ze dne 21.4.1892 
4 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 70. 
5 Tamtéž, Sokol časopis zájmům tělocvičným věnovaný 1892, s. 90, 64, 89. 
6 Tamtéž, Zápis schůze družstva ze dne 15.12. 1892 
7 Tamtéž, Sokol časopis zájmům tělocvičným věnovaný 1892, s. 90, 64. 
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rozvinutí praporu jednoty konaná 11.6.1893.1 Touto událostí se správní výbor zabýval 

od samého začátku roku. Po úředním povolení této akce byly rozesílány četné zprávy do 

novin a pozvánky sousedním jednotám a spolkům. Již v předvečer slavnosti bylo na 

Vyšehradě velmi živo. Ačkoliv pršelo, davy lidí procházeli slavnostně ozdobenými 

a osvícenými ulicemi. Jedině vyšehradská fara i domy kanovníků, nesdíleli radost 

z významného svátku vyšehradského Sokola a zůstali neozdobeny. V neděli ll. června 

v 10 hodin vyrazil průvod ulicemi k Vyšehradské radnici, kde bylo místo slavnosti. Po 

vystoupení pěveckého kroužku Sokola Pražského a řeči starosty Sokola vyšehradského 

br. K. Černohorského byl prapor za jásotu davů rozvinut (viz. příloha č. 5 a 6). Po 

slavnosti byl uspořádán v hostinci na Slovanech banket na počest kroužku paní a dívek 

vyšehradských, které prapor vyšívaly a přispěly na něj 150 zl. Odpoledne po banketu 

následovalo veřejné cvičení na Děkance, kterého se účastnilo 66 cvičenců. 

V tuto dobu probíhali v Čechách národnostní boje a v Praze a okolím byl od září 

1893 do října 1895 vyhlášen výjimečný stav. Podnětem k vyhlášení tohoto výjimečného 

stavu se staly neustálé veřejné nepokoje. Nespokojenost vycházející z nacionálních 

a sociálních potřeb se projevila v požadavcích naplnění českého státního práva a přijetí 

volební reformy. "Bezprostředním popudem k vyhlášení výjimečného stavu se staly 

protidynastické demonstrace pokrokářů v podvečer císařských narozenin 17.8.1893. "2 

Pro naší jednotu znamenal následující rok 1894 období klidnější, které bylo 

zaměřené především na vnitřní upevnění a pořádek v jednotě. "Po okázalém 

vystupování jednoty na veřejnost v letech minulých musila nutně nastati doba klidné, 

ale vytrvalé práce, kterouž sesíliti a upevniti se měla jednota naše nejen ve vnitřních 

poměrech svých, nýbrž také navenek, vůči celé veřejnosti."3 Bylo to ovlivněno i stálým 

nepříznivým okolním děním, které vyústilo tzv. procesem s Omladinou. Jakjiž bylo 

zmíněno, docházelo od konce srpna 1893 k nepokojům, které vyvrcholily v zatýkání 

a vyslýchání členů pokrokového hnutí. Veřejné orgány zkonstruovaly domněnku o 

existenci tajného spolku Omladina. Pokrokáři se podle nich měli dopouštět činnosti 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 65. 
2 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zemí. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 568. 
3 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno,Výroční zpráva 1894, s. 1 (Archiv I 1890- 1895, s. 76) 
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namířené proti vládě, dynastii a stávajícímu úřadu. Většinu z obviněných tvořili mladší 

stoupenci hnutí z dělnického prostředí. "Před soudem stanulo celkem 76 lidí, z nichž 

bylo 68 odsouzeno k trestům vězení od několika týdnů do osmi let. ,d 

Ve vyšehradském Sokole dochází k menším strukturálním změnám, jako např. 

zrušení oblekové komise, která podle zápisů již dosáhla svého úkolu nebo naopak 

založení pěveckého kroužku 12.5.18942
, který měl koncem rokujiž 56 členů. V květnu 

začal i zvláštní kurz vojenský pořádaný pro odvedence, kteří na podzim odcházeli na 

vojnu3
. Kurz trval až do 17.7. a vyučovala se prostná a pořadová cvičení dle vojenských 

předpisů a také cvičení s puškou (přesněji řečeno s maketou). I další rok jsou o tomto 

kurzu zmínky, ale ve schůzi 8.6. správní výbor rozhodl, že se letos konat nebude, 

protože se to neshoduje se stanoviskem sokolským. O bližších informacích se bohužel 

už nikde dál nedočteme. 

Tohoto roku v březnu sice započaly přípravy na slet v Brně, ale pokračovaly jen 

do chvíle, kdy došla zpráva o úředním zákazu sletu. Dále se můžeme dočíst, že družstvo 

pro vystavění tělocvičny již vlastnilo fond v hodnotě 1.642,21 z1.4 

Došlo také k vážné nehodě náčelníka br. Bílka, který při hře na louce přišel 

o oko a z nemocnice poslal zprávu, že se vzdává svého úřadu. Tato rezignace nebyla 

přijata a do návratu br. Bílka jeho funkci přebral br. Hodek, který se zřekl veškerých 

odměn s tím spojených. Po čtyřech měsících se br. Bílek vrátil a opět se ujal vedení 

jednoty. Další smutnou zprávou bylo úmrtí br. K. Hrona, jak již bylo zmíněno v první 

kapitole. Dne 4.1 O. bylo na řádné schůzi výboru usneseno: " ... aby památka br. Hrona 

uctěna byla tím, že v jeho úmrtní den (5. července) letos však 21. října zdrží se všichni 

členové kouření, pití piva a všelikých zábav a že ušetřené takto peníze věnují 

stavebnímu fondu."5 Tak se také stalo a vybráno bylo 50zl37kr které jednota pro tento 

rok věnovala místo stavebnímu fondu na pomník br. Hrona. 

Opět, jako každý rok, byly i letos pořádány pravidelné výlety či domácí cvičení 

střední velikosti a proto se o nich ani nebudu rozepisovat. 

1 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zemí. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 570. 
2 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 81. 
3 Tamtéž, s. 85. 
4 Tamtéž, s. 83. 
5 Tamtéž, Zápis schůze správního výboru ze dne 4.10.1894 
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I v průběhu roku 1895, stále plném zmatků a neklidu, uspořádala ČOS 

III. všesokolský slet na letenské pláni. Letná zůstala sletištěm až do roku 1920. Zde měl 

poprvé vystoupit na veřejnost i dorost se svým cvičením a také sokolská jízda. Sletová 

cvičení řídil nový náčelník ČOS dr. Jindřich Vaníček. Byl jednou z nejpopulárnějších 

osobností a ve funkci náčelníka ČOS setrval38 let. Jak se můžeme dočíst v kronice 

Otakara Růžičky nebo v zápisech ze schůzí, naše jednota se sletu účastnila 20 

závodními členy (což je o polovinu méně než při minulém sletu 1891), 68 cvičícími 

a 96 v průvodu. 1 Účast byla podpořena i 28 dorostenci. Nižší závodní účast mužů si 

můžeme vysvětlit buď tím, že jednota se již nezabývá pouze jejich cvičením, ale 

i cvičením dorostu a tak nezbývá tolik času na vlastní nácviky, nebo jsou vybráni 

k závodění opravdu jen ti nejlepší, což je podloženo domácími závody. Tohoto sletu se 

čtyři vyšehradští cvičitelé účastnili i jako soudci. Slet probíhal současně s Národopisnou 

výstavou československou. Výstava byla otevřena 15. května a navštívilo ji 2 065 278 

osob2
• Dokumentovala materiální i duchovní bohatství kultury českého lidu. Jednota 

tuto slavnost všemožně podporovala. Přispěla na stavbu sokolského pavilonu a zapůjčila 

veškeré dochované památky. 

Dne 14.1.1895 se konaly i v naší jednotě první Šibřinky3 (viz. příloha č. 7). Také 

se objevily první spory mezi pěveckým kroužkem a cvičícími. "Zdá se tedy, že už tehdy 

narážela v Sokole každá vážná činnost kulturní, která nebyla tělovýchovná, na veliké 

překážky, kladené jí cvičícím členstvem, právě tak, jako na ni naráží dosud."4 Došlo 

také ke sloučení zábavního výboru jednoty a zábavního výboru dam. Znamenalo to 

netříštění sil a sjednocení peněz pro stavební fond. Celkové jmění družstva 

představovalo 1507 zl a 53 kr5
. Dále byly dány základy tzv. "Staré gardě", která 

představovala dobrovolné sdružení starších cvičících bratří, příslušníků V. družstva, 

kteří věrně podporovali jednotu nejen v počátcích při získávání peněžních prostředků, 

ale i v dalších letech (viz. příloha č. 8). 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis schůze správního výboru ze dne 12.7.1895 
2 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zemí. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 572. 
3 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Archiv I 1890- 1895, s. 74, dále pak Dějiny Sokola Praha 

Vyšehrad, s. 94. 
4 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 96. 
5 Tamtéž, s. 98. 
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Klidné období v jednotě pokračovalo i rokem 1896, kdy se nic podstatného 

nestalo. Naše jednota měla od tohoto roku zastoupení ve výboru ČOS a to 

br. Černohorským a ve cvičitelském sboru ČOS reprezentoval Vyšehrad br. Bílek, který 

byl zároveň zvolen náčelníkem župy. 1 Dále byl jednotou zrušen zábavní výbor 

a zakázáno vybírání vstupného na zábavách. To bylo nahrazeno subskripcí (sbírkami), 

což připadalo jednotě důstojnější. "Ta důstojnost je však jen zdánlivá, neboť na každé 

subskripci, ať je taká nebo onaká, lpí charakter žebravosti, a ta, myslím nemůže nikdy 

přispět k důstojnosti."2 Je nesporné, že jediným zdrojem peněz nemohly být jednotě 

členské příspěvky a vstupné ze zábav tvořilo vždy značnou část příjmů. Proto se toto 

rozhodnutí nezdá příliš rozumné a uvážené. 

Mezníkem v tělovýchovném hnutí u nás vytyčil rok 1897. Zvýšený politický 

ruch, jazyková nařízení ministerského předsedy Badeniho (5. dubna 1897) týkající se 

zrovnoprávnění češtiny a němčiny jako úředních jazyků v zemském měřítku, ukončení 

mladočeské opozice, německý odpor směřující k pádu Badeniho vlády (28. listopadu 

1897) a následné demonstrace českého lidu vedly k opětovnému vyhlášení výjimečného 

stavu nad Prahou a okolím (2. prosince 1897).3 Nepokoje, převraty, manifestace 

a politicko - stranické neshody, tak můžeme charakterizovat tento rok. Sociálně 

demokratická strana dělnická přistoupila k zakládání vlastních Dělnických tělocvičných 

jednot, což ovlivnilo úbytek členstva v jednotách sokolských. 

Co se týče Vyšehradu, probíhal tento rok následovně. Městská rada vyšla 

jednotě vstříc a povolila částečnou úpravu letního cvičiště (louka před školou na 

Děkance), zřízení písárny ve škole na Děkance, používání sborovny školy ke schůzím 

správního výboru, který byl před rokem vypovězen z místnosti v bývalé Vyšehradské 

radnici, a používání jedné třídy pro zkoušky pěveckého kroužku. Župa Středočeská, 

jejíž součástí Vyšehrad byl, byla rozdělena na severní a jižní část. Bližší rozdělení bylo 

přesunuto až na další rok. Vznikl pěvecký kroužek žen, jehož počátky se rodily již 

v předchozím roce a uskutečnilo se první veřejné cvičení ženského dorostu naší jednoty 

v počtu 31 dívek. Politické spory, třenice a šarvátky se projevily i u nás. "V zápisech 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis schůze sboru ze dne 29.2.1896 
2 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 112. 
3 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zemí. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 576. 
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o schůzích spr. výboru co chvíli se dočítáme záznamů o konfliktech členů jednoty mezi 

sebou, které zřejmě ukazují na snahu některých zatáhnouti politiku i do sokola."1 

Koncem roku 1897 má vyšehradský Sokol 246 členů2 , což je oproti minulému roku 

o 38 členů méně. Tento úbytek členstva je odůvodněn odchodem na vojnu nebo 

dobrovolným vystoupením. I účast na cvičení zaznamenává tohoto roku značný pokles. 

2.3 Sokol Vyšehrad v letech 1897-1914 

V následující kapitole se budu věnovat jednotlivým složkám Sokola Vyšehrad, 

jak jsem je rozdělila a jak si myslím, že budou pro čtenáře přehledné a utvoří celkový 

obraz vývoje tohoto období. 

2.3.1 Organizace a ekonomika 

Za nejdůležitější, považuji seznámení se stanovami jednoty, posléze pak 

i Družstva pro vystavění tělocvičny, abychom lépe pochopili systém schůzí, voleb, 

valných hromad a celkového chodu jednoty. 

První dochované stanovy a řády tělocvičné jednoty "Sokol" na Král. Vyšehradě3 

jsou z roku 1895, což je 5 let po vlastním založení. Schváleny byly valnou hromadou 

dne 20. ledna a potvrzeny vynesením c. k. místodržitelsví ze dne 8. července. 

Předpokládám, že to nejsou první stanovy, o kterých jsme četli již v počátcích vzniku, 

ale jiné bohužel vyšehradský archiv nenabízí. 

Jméno a sídlo, jak stanovy uvádějí, zní "Tělocvičná jednota Sokol" se sídlem na 

Král. Vyšehradě. Účelem spolku je povznesení tělesných a mravních sil českého lidu. 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 127. 
2 Tamtéž, Výroční zpráva za rok 1897 s. 4 (Archiv I 1896- 1904, s. 107) 
3 Tamtéž, Stanovy a řády tělocvičné jednoty Sokol na Král. Vyšehradě 
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Jednota se skládá ze členů zakládajících, činných a přispívajících. Zakládající je ten, 

kdo složí částku 50 zl, činný, kdo je zapsán, platí pravidelné stanovené měsíční 

příspěvky a cvičí, přispívající, kdo platí stanovený roční příspěvek. Každý člen má 

právo volit a býti volen. Záležitosti jednoty řídí valná hromada a výbor. Výbor 

ustanovuje zvláštní odbory pro jednotlivé činnosti (např. sbor cvičitelský, odbor 

zábavní, výletní. .. ). Řádná valná hromada se schází vždy v lednu na vyzvání výboru. 

Mimořádnou valnou hromadu může svolat výbor kdykoliv, pokud o to alespoň desetina 

všech členů s udáním důvodu písemně požádá. Právo hlasovat, volit a být volen náleží 

jen těm, kteří jsou členy nejméně 3 měsíce. Přístup k valné hromadě má každý, kdo se 

prokáže legitimací se zaplaceným příspěvkem a kdo je alespoň tři měsíce člen jednoty. 

Výbor se skládá ze starosty, náměstka, náčelníka a dvanácti dalších členů. Dále 

pak ze čtyř náhradníků a dvou účetních dozorců. 1 

To byly informace obsažené přímo ve stanovách. Následující údaje jsou již 

výsledkem mé práce a pocházejí z různých zdrojů vyšehradského archivu. 

Správní výbor konal vždy 12 řádných schůzí (v roce 1897 to bylo každé 1. úterý 

v měsíci i a většinou i několik mimořádných, pokud to bylo třeba. Schůze probíhaly ve 

sborovně školy, kterou k těmto účelům propůjčila jednotě městská rada (jak již bylo 

zmíněno v závěru minulé kapitoly) nebo v tělocvičně. V čele výboru byl od roku 1893 

jako starosta JUDr. Karel Černohorský, který se však koncem roku 1899 vzdal funkce3 

z důvodu nedostatku času, neboť byl velmi angažovaný i ve veřejném životě. Nahradil 

ho na dalších pět let (do r. 1905) K. Chrást. Místostarostou v letech 1897- 1905 byl 

E. Pecka. Po neskutečně dlouhou dobu 16let (od r. 1893 do konce r. 1908) byl 

náčelníkem vyšehradské jednoty R. Bílek. V lednu r. 1898 byl zvolen pro neocenitelné 

zásluhy a neúmomou práci ve sboru cvičitelském a na poli sokolském vůbec, čestným 

členem cvičitelského sboru4
. V roce 1911 se můžeme v zápisech5 dočíst o změně 

stanov, kdy v důsledku stále se zvyšujícího počtu členstva, nově vznikla funkce II. 

místostarosty. Začátkem roku 1898 se vyskytla zmínka o poplatcích župě a o 10% 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Stanovy a řády tělocvičné jednoty Sokol na Král. Vyšehradě, s. 8. 
2 Tamtéž, Schůze správního výboru ze dne 28.1. 1897 
3 Tamtéž, ze dne 14.12.1899 
4 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Schůze cvičitelského sboru za měsíc leden 1898 
5 Tamtéž, Schůze správního výboru ze dne 12.1 1911 
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snížení částky při brzkém zaplacení.' Příspěvek za jednoho člena v roce 1889 bylo 1 O 

krejcarů2 a do roku 1898 se zvýšil o 20 hal. O dva roky později došlo k dalšímu zvýšení 

tohoto příspěvku na každého člena o 10 krejcarů. 3 

Rok 1898 byl významný i pro ženský odbor. Na valné hromadě 30.1. byl přijat, 

jako vůbec jeden z prvních, za plnoprávnou složku jednoty. Kromě práva volebního, 

měl ženský odbor veškerá práva a povinnosti řádných členů.4 

Od roku 1901 byla stále častěji řešena otázka zvětšení tělocvičny ve škole Na 

Děkance, která se tento rok opravovala. Alespoň částečné řešení této otázky se naskytlo 

r.1904, kdy vyšehradský Sokol získal povolení městské rady k dočasnému užívání nové 

školy Vyšehradské pro cvičení učňů. Další zmínka o využití této tělocvičny je 

z 1.6.1906, kdy je propůjčena jednotě od 16.6. do 15.9. neboli po dobu prázdnin. Až 

roku 1910 došlo k zmíněnému rozšíření, ale pouze šaten ve škole Na Děkance o školní 

sklepy. 

V roce 1897 přidělila ČOS naší jednotě na starost nově vzniklou jednotu 

v Ledvicích (severní Čechy, okolí Teplic asi 72 km od Prahy, založenou v roce 1894), 

aby jí pomohla v těžkých začátcích (viz. příloha č. 9). V průběhu celého tohoto období 

posílal Vyšehrad Ledvické jednotě dary, finanční sbírky, vánoční nadílky či vyřazené 

nářadí, a podporoval ji i morálně pořádáním veřejných cvičení nebo výletů do Ledvic. 

Nepříjemnou věcí se zabýval správní výbor ve svých schůzích roku 19035
. Při 

loňském valném sjezdu cvičitelských sborů župy Středočeské byly totiž cvičiteli 

jednoty Vinohradské nařčení někteří členové jednoty naší z "nepřístojného" chování 

(vlivem alkoholu) při výletu na Moravu. Vyšehradská jednota však požadovala odvolání 

tohoto nařčení. Důležitost sporu pro jednotu vyplývá i z rozhodnutí náčelníka R. Bílka 

a současného starosty vyšehradského Sokola K. Chrásta, nepřijmout už žádnou funkci 

v župě (Bílek- župní náčelník po několik let, Chrást- župní místostarosta). V roce 

1910 se však R. Bílek znovu stal místonáčelníkem ČOS.6 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis schůze správního výboru ze dne 5.2.1898 
2 Waic, M.a kol.: Sokol v české společnosti 1862- 1938. Praha 1996, s. 64. 
3 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Schůze správního výboru ze dne 5.4.1900 
4 Tamtéž, Výroční zpráva za rok 1898, s. 4 (Archiv I 1896- 19004, s. 110) 
5 Tamtéž Schůze správního výboru ze dne: 12.3. 1903, 9.7.1903, 21.8.1903,17.12.1903, dále pak dějiny 

Sokola Praha Vyšehrad s. 197. 
6 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 265. 
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Rozpory vznikaly i mezi Správním výborem jednoty a Družstvem pro vystavění 

tělocvičny. Důvodem byla r. 1905 zábava Družstva, kam byly pozváni i nečlení Sokola, 

dokonce podle správního výboru nepřátelé Sokola. Došlo k písemné výtce Družstvu. 

Hlavním důvodem sporem byla určitá samostatnost a nepodřízenost Družstva pro 

vystavění tělocvičny správnímu výboru. 1 Svůj podíl na neshodách měl i nově zřízený 

trubačský odbor (6.4.1905), který měl být přímo podřízen spr. výboru (viz. příloha 

č. 10). Jeho účinkování na listopadové zábavě Družstva, které se i přes zákaz výboru 

uskutečnilo, přinutilo správní výbor trubačský odbor pro nekázeň rozpustie. Ten byl 

však v roce 1910 znovu ustanoven3
. 

Za zmínku stojí i otázka přijetí br. Pragrajako člena, řešená na schůzích 

správního výboru dne 14.2. a 7.3.1907. Br. Pecka se totiž vyslovil proti přijetí z důvodu, 

že je br. Prager žid a tudíž nemůže být členem Sokola. Při hlasování bylo 9 hlasů pro 

a 3 proti. I nadále pak byli židé přijímáni za členy bez jakýchkoliv problémů. 

Přistoupilo se tedy na názor, že semitismus nemůže být posuzován jako národnost, ale 

jako náboženské vyznání. 

Od roku 1906 až do války stál v čele Sokola na Král. Vyšehradě jako starosta 

Dr. K. Heller a v pozici místostarosty J. Hom. Náčelníkem byl br. Křenek jeden rok 

a br. Dudek další tři roky. 1901, 1907 a 1912jsou léta všesokolských sletů o kterých se 

blíže rozepíši v kapitole Tělovýchovné slavnosti. V těchto letech byla vždy veškerá 

činnost výboru i členstva orientovaná na nácviky a přípravu na sletové závody. 

Charakteristickým je také přírůstek členstva, který se hned rok po sletu opět snížil 

a v jednotě zavládlo klidnější období bez větší aktivity. 

V roce 1911 byl založen nový tělocvičný spolek "Orel" na Vyšehradě.4 Tato 

katolická tělocvičná jednota začala vznikat v Čechách i na Moravě již od roku 19025 

a stala se dalším úskalím pro sokolské jednoty. Znamenala boj o nové členy, kteří nyní 

mohli vstupovat jak do Sokola tak do Orla. Na základě toho, bylo také roku 1913 

výborem jednoty rozhodnuto, rozšířit cvičení žáků i o mládež ve věku 6- 8 let6
. 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha-Vyšehrad, s. 212. 
2Tamtéž, Mimořádná schůze správního výboru ze dne 14.11.1905 
3 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 267. 
4 Tamtéž, Schůze správního výboru ze dne 17.10. 1911 
5 ' DOLANSKY, J. a kol. Sto deset let Sokola 1862- 1972. Praha: Olympia, 1973. s. 55. 
6 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno,Výroční zpráva za rok 1913 (Archiv III 1912- 1914, s. 96) 
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Rok 1913 by 1 také významný vznikem nové župy Pražské 1, která se oddělila od 

župy Středočeské a členy se stal jak Sokol Pražský, tak Vyšehrad a řada dalších jednot. 
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Nyní uvádím pro zpřehlednění vývojový graf počtu členstva: 

Graf č. 1 
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Zdroj grafu: Neutříděný archiv Sokola Vyšehrad- Výroční zprávy z jednotlivých let, 

Dějiny Sokola Praha Vyšehrad. 

Nyní se budu samostatně věnovat "Družstvu pro vystavění tělocvičny" 

založenému v březnu 1892. Opět něco málo ke stanovám. Účelem vzniku družstva bylo 

opatřit dostatečný kapitál pro zakoupení stavebního pozemku, pro vystavění tělocvičny 

a získání fondu pro udržování budovy tělocvičny. Finančními prostředky byly příspěvky 

členů, výnosy ze zábav, sbírek, přednášek a jiných finančních podniků a dobrovolné 

dary. Členové byly opět děleni na zakládající, přispívající, činné a čestné. Přispívající 

člen musel složit částku 1 O zl a více, přispívající 1 zl ročně, činný 1 O kr měsíčně 

a čestným se stal ten, kdo vykonal pro jednotu zvláštní zásluhy. Čestné členy jmenovala 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno,Výroční zpráva za rok 1913, s. 2 (Archiv III 1912 - 1914, s. 96), 
Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 299. 
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valná hromada k návrhu výboru a rozhodovala o výši členských příspěvků. Všichni 

členi měli právo účastnit se porad a schůzí družstva, předkládat návrhy, hlasovat, volit 

a být voleni. Řádná valná hromada se svolávala vždy v měsíci dubnu. V čele družstva 

stál starosta, který byl volen valnou hromadou. To byly informace ze stanov družstva ze 

dne 16.5.18921 a ted' už k vlastním událostem. 

Schůze výboru se konaly také většinou pravidelně jednou za měsíc a to 1. nebo 

2. čtvrtek v měsíci. Valné hromady probíhaly v hostincích a schůze v místnostech školy. 

V roce 1898 bylo upřesněno2 , že přístup k valné hromadě mají ti členové, kteří zaplatili 

příspěvky alespoň do 30.9. roku předchozího. V čele družstva byl po dobu pěti let 

starosta F. Hodek, v letech 1902-1908 K. Černohorský, pak opět Hodek. O žádostech 

městské radě o pozemek jsou zmínky již v roce 1898, ale odkazovány na dobu pozdější. 

Ten samý rok došlo k odevzdání 4 diplomů zakládajícím členům a to hostinci 

"U Lumíra", "U Němečků", hostinci pana Hodka a spolku Sv. Václava3 kdy každý 

z nich za diplom zaplatil 100 zlatých. O prodeji stavební parcely pro sokolovnu se 

začalo s městskou radou jednat až roku 1900 a v úvahu připadly dva pozemky. Jeden 

v Botičské ulici, ten se zdál družstvu malý, a druhý v Neklanově ulici byl zase drahý. 

Začátkem tohoto roku dochází k významné měnové reformě a zlaté nahrazují koruny. 

Tato reforma měnové soustavy byla uzákoněna již ll. 7. 18924 a postupné stahování 

starých mincí a papírových peněz probíhalo do r.l900. Jak uvádí zpráva pokladníka5
, 

celkové jmění družstva činilo do tohoto roku 5.016 zlatých a bylo převedeno na 

10.032,- korun, neboli v poměru 1:2. V tuto dobu vlastnilo družstvo i jeden pozemkový 

los v nominální ceně 100 zl, sedm vkladních knížek a hotovost. V roce 1902 ještě stále 

nebyla vyřešena otázka koupě pozemku, ale zisk za tento rok 2.170,36 korun patřil 

k největším za dosavadní dobu jedenácti let trvání družstva. Také je poprvé v zápisech 

uveden přehled finančních přírůstků jednotlivých let6
, který bude použit v přiloženém 

grafu. Odevzdány byly i další 4 diplomy po 200,- K do hostinců. Také byly pozměněny 

podmínky přijetí za člena družstva. V lednu 1901 byl na schůzi přijat návrh přijímat za 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Družstvo pro vystavění tělocvičny 1892- 1907, spis 10 
2 Tamtéž, Schůze družstva pro vystavění tělocvičny ze dne 13.1.1898 
3 Tamtéž, Výroční zpráva za rok 1898, s. 2. 
4 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zemí. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 566 a s. 581. 
5 Archiv Sokola Vyšehrad- neutřiděno,Schůze družstva pro vystavění tělocvičny ze dne 19.4. 1900 
6 Tamtéž, Výroční zpráva družstva za rok 1902, s. 4 (Archiv I 1896- 1904, s. 166), Dějiny Sokola Praha 

Vyšehrad, s. 193. 
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členy i ženy1 a roku 1903 rozhodl správní výbor, aby byl každý nově se hlásící člen 

Sokola zároveň zapsán i jako člen družstva, což příznivě ovlivnilo vzrůst členů a s tím 

spojených finančních příspěvků. Největší příjmy družstva však stále tvořily zábavy 

a pokladničky, které byly rozmístěny po celý rok v hostincích a na dalších veřejných 

místech. Až pak následovaly příspěvky členů a úroky z uložených peněz. 

Po téměř tříletém jednání s městskou radou, byl ve schůzi 7.12.1903 schválen 

prodej tří stavebních parcel na Královském Vyšehradě o rozloze 125,08 čtverečních 

sáhů (449,87 m2
, 1 sáh čtvereční= 3,597 m2

) za kupní cenu 50 K za sáh, neboli 

7.254,- K a část parcely o rozloze 34,1 sáhů (100,- K za sáh) za 3.410,- K2
. Pozemek 

v Neklanově ulici byl po dobu dalších tří let pronajímán, aby se získali zpět částečné 

výdaje na koupi a od 1.3. 1907 byl poskytnut vyšehradské jednotě pro účel letního 

cvičiště za částku 120,- K ročně3 . Do vybavení a úpravy cvičiště investovalo město 

Praha 500,- K, protože sloužilo i škole v době vyučování, a dalších asi 266,- K věnovalo 

družstvo. Cvičení bylo zahájeno 11.5.1907 a členové vyšehradského Sokola byli přes 

léto na cvičišti každý den od 18 do 22 hod, kromě čtvrtka. Přes zimu bylo cvičiště 

přeměněno v kluziště.4 

Dne 22.11., 29 .ll. a 6.12.191 O se konaly společné schůze správního výboru 

a družstva pro vystavění tělocvičny. Předmětem bylo opětovné jednání s městskou 

radou o koupi budoucího místa pro sokolovnu v Libušině ulici. Koupě neproběhla ani 

další rok, ale bylo dosaženo příslibu předkupního práva již zmíněné parcely. 5 Veškerá 

pozornost byla tudíž opět věnována zařizování letního cvičiště, na které v roce 1911 

přispěla pražská obec 1.500,- K a dalších 264,- K doplatila jednota. Konečné vyřešení 

otázky sokolovny se naskytlo v listopadu 1912, kdy proběhla koupě pozemku 

v Libušině ulici o rozloze 450 čtverečních sáhů (cca 1.619 m2
) 1 sáh za 50 K a zároveň 

byl prodán pražské obci pozemek letního cvičiště v Neklanově ulici za 

22.500,- K s výhradou dalšího používání.6 Konečně tedy po 22letech od doby vzniku 

1 Archiv Sokola Vyšehrad - neutříděno, Schůze družstva pro vystavění tělocvičny ze dne 29 .1. 1901 
2 Tamtéž, Výroční zpráva družstva za rok 1903, s. 3 (Archiv I 1896- 1904, s. 190), Dějiny Sokola Praha 

Vyšehrad, s. 201. 
3 Tamtéž, Zápis schůze správního výboru ze dne 6.12.1906 
4 Tamtéž, zmínky v zápisech schůzí spr. výboru ze dne: 7.3., 9.4., 11.5., 7.11. 
5 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 276. 
6 Tamtéž, Zápis schůze správního výboru ze dne 19.11.1912 
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jednoty došlo k realizaci koupě, tak vytouženého pozemku a stavební odbor začal hned 

řešit plány budoucí sokolovny. 

Graf č. 2 
Finanční přírůstky družstva pro vystavění tělocvičny 
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Zdroj grafu: Výroční zprávy družstva pro vystavění tělocvičny, zápisy ze schůzí 

správního výboru, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad. 

2.3.2 Cvičení 

Cvičitelský sbor jako samostatná část jednoty konal také jednou za měsíc 

pravidelné schůze. Zvlášť však cvičitelský sbor mužů, v čele s náčelníkem Rudolfem 

Bílkem ( 1893 - 191 O) a R. Dudkem ( 191 O - 1914) a zvlášť cvičitelský sbor žen v čele 

se B. Šourkovou (do roku 1909), a dále pak A. Puchyngrovou a O. Fučíkovou. Jak se 

můžeme dočíst ve výroční zprávě 1 cvičení se dělilo na muže, žáky, ženy a žákyně, 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno,Výroční zpráva za rok 1897, s. 10, ll, 12 (Archiv I s. 107) 
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později přibyli i dorostenci a dorostenky. Cvičení mužů probíhalo v roce 1897 jako 

jediné 3x týdně v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 20 do 21hodin. Ostatní cvičili 

2x týdně. Žáci pondělí a pátek před cvičením mužů, neboli od 19 do 20 hod, žákyně 

a ženy v úterý a v sobotu po sobě, časy však výroční zpráva neuvádí. Tato frekvence 

cvičení zůstala až do války stejná. Kromě mužů se v době letních prázdnin necvičilo. 

Většina žáků a žákyň, jak uvádí Dějiny Sokola Praha Vyšehrad1 v roce 1898, cvičila 

bezplatně. Pokud tomu bylo stejně i v dalších letech materiály neuvádí. Každý rok 

docházelo k viditelnému úbytku cvičícího členstva v době cvičení v tělocvičně. 

V j amích a letních měsících, kdy se cvičení přesouvalo na letní cvičiště, návštěvnost 

hodin stoupala. Také již v tuto dobu existovalo pro cvičence úrazové pojištění o jehož 

zmínkách se dočítáme ve schůzi správního výboru.2 Všechny jednoty v župě prováděly 

vzájemné dozory v jednotách okolních a posudky zasílaly předsednictvu cvičitelského 

sboru župy. Dorostenci začali v naší jednotě cvičit r. 1899 v počtu 66 učňů. Od října 

1904 do dubna 1905 pro nízký počet necvičili. 3 Dorostenky v jednotě cvičily až od roku 

1910. 

V roce 1898 bylo pro nízkou účast zrušeno VL družstvo starších bratří.4 Toto 

družstvo, jak již bylo zmíněno zvané Stará garda, se znovu zapojilo do činnosti jednoty 

až o 8 let později5 a od května 1906 opět začalo cvičit. Stará garda od této chvíle 

vybírala měsíční příspěvek 1 O hal a všemožně finančně podporovala družstvo pro 

vystavění tělocvičny. Koncem roku 1913 měla již 70 členů. 

Roku 1900 byl podán návrh na zřízení nového odboru cyklistů. 6 Podmínky 

vzniku byly, že každý člen musí už umět jezdit na kole a toto kolo vlastnit. Pokud 

k tomu opravdu došlo však zápisy neuvádí a ani v dalších letech není o cyklistech žádná 

zmínka. 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 144. 
2 Tamtéž, Schůze správního výboru ze dne 14.12. 1897 
3 Tamtéž, Schůze cvičitelského sboru, říjen 1904- duben 1905 
4 Tamtéž, Schůze cvičitelského sboru, říjen 1898 
5 Tamtéž, Výroční zpráva z roku 1906, s. 7. 
6 Tamtéž, Schůze správního výboru ze dne 3.5. 1900 
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Graf č.5 
Průměrný počet cvičících v mužských a ženských složkách 
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Zdroje grafů: Výroční zprávy, zápisy ze schůze správního výboru, roční výkazy jednoty 

určené župě, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad. 

Některá data v grafech bohužel chybí, protože i přes veškerou snahu v dochovaných 

materiálech nebyla nalezena. 

2.3.3 Tělovýchovné slavnosti 

2.3.3.1 Slavnosti uvnitř jednoty a v rámci župy 

Každý rok konala jednota několik veřejných cvičení a domácí závody za větší 

účasti obecenstva. Cvičení se odehrávala buď v tělocvičně nebo na letním cvičišti. 

33 



Využíváno bylo nářadí a cvičení prostná. Vstupné bylo buď stanoveno nebo bylo 

dobrovolné. Výjimkou byly pouze roky, kdy se konaly všesokolské slety. To probíhaly 

jen domácí závody podle nichž byla sestavována sletová závodní družstva. Dále byly 

každoročně konány župní závody na kterých se většinou zástupci naší jednoty 

umisťovali na předních pozicích. 

13.- 16. srpna 1898 se uskutečnil zájezd ČOS na I. slet Moravské obce sokolské 

ve Val. Meziříčí. 1 Této akce se účastnilo 30 bratrů a 2 sestry ze Sokola vyšehradského. 

Po příjezdu na Moravu se konalo veřejné cvičení a lidová slavnost. Druhý den byl 

absolvován pochod do Hodslavic odkud se jelo vlakem do Rožnova a zde výstup na 

Pústevny. Pak následoval další pochod na Radhošť, zpět do Rožnova a konečně cesta 

vlakem zpět do Prahy. Tento podrobnější popis uvádím spíše pro představu, jak 

většinou probíhaly takové zájezdy mimo Prahu. 

Za zmínku jistě stojí i veřejné cvičení Sokola Vyšehradského konané dne 

22. června 1913 na Žofině. O této velmi zdařilé akci je v materiálech napsáno mnoho 

stran, což ukazuje na významnost a úspěch této akce. Začátek byl ve čtyři hodiny 

odpoledne a na programu bylo 10 vystoupení: prostná cvičení žáků a dívek, prostná 

dorostenců a dorostenek (32 hochů a 32 dívek), různosti žáků a žaček, různosti 

dorostenců a dorostenek na nářadí (3 dívky, 3 hoši), prostná žen (celkem 48), cvičení 

mužů a žen na nářadí ( 4 družstva mužů, 3 žen), skupiny mužů - 1. oddělení, prostná 

mužů- 2. oddíl, cvičení ženského cvičitelského sboru (1 O cvičitelek) a prostná 

mužského sboru cvičitelského (12 členůf "Na veřejném cvičení jednoty poznáme její 

vnitřní život a hodnotu. Podle toho, co bylo viděti 22. června na Žofině, můžeme směle 

říci, že vyšehradská jednota patří k jednotám nejlépe vedeným. Není silna počtem, ale 

hodnotou svého členstva a svých pracovníků."3 Nacházíme zde i další články a ohlasy 

např. z novin "Národní list" či "Národní politika". 

Vypisovat podrobněji jednotlivá cvičení je podle mého názoru zbytečné 

a mnoho neříkající, proto se budu spíš více věnovat následujícím podkapitolám. 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 151 
2 Tamtéž, Pamětní kniha 1890- 1920, rok 1913 
3 Tamtéž, články Věstníku sokolského vlepené do Pamětní knihy, červen 1913 
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2.3.3.2 Všesokolské slety 

1901- IV. slet se konal, jako už nyní každoročně, na Letné (viz. příloha č. ll). 

Kromě mužů a dorostu se poprvé účastnily cvičení i ženy s kužely. V průvodu šlo 

ll 000 sokolů v kroji 1• Soutěží se zúčastnili i cvičenci z Vídně, Francie, Polska a 

Slovinska. Z naší jednoty šlo v průvodu 107 členů, cvičení absolvovalo 97 mužů, 

66 žáků a 18 dorostenců. Celkem 216 bratrů, sester, dorostu a žáků2 . Úspěchu dosáhl 

br. Heller, který ve vyšším závodu družstva obdržel III. cenu. Na počest i ženských 

úspěchů bylo 13. července uspořádána malá domácí slavnose a předány ceny a diplomy 

účastníkům. 

1907- V. slet byl prvním velkým sletem a trval čtyři týdny. Tentokrát pro 

změnu vystoupila také školní mládež. K tělocvičným závodům nastoupilo 194 družstev 

z českých zemí i ze zahraničí.4 Průvodu se zúčastnilo přes 12 tisíc členů a sokolská 

jízda. Naše jednota měla v zastoupení více než 2/3 členstva (167 mužů a 54 žen). 

V průvodu kráčelo 75 bratrů, cvičilo 58 mužů a 35 žen, 80 hochů, 75 dívek. 

Z jednotlivců si nejlépe vedl R. Dudek (získal velký diplom) a Heller s Vachulkou 

(malý diplom). V závodě o přebor ČOS byl R. Dudek pátý5 (viz. příloha č. 12). 

1912- VL slet měl vysloveně manifestační ráz.6 Trval pět týdnů a byl 

organizován k 50. výročí vzniku Sokola a zároveň jako I. slet Svazu slovanského 

sokolstva, které vzniklo v únoru 1908. Cvičilo a závodilo přes 30 000 sokolů z různých 

zemí a diváků přišlo desetkrát tolik. Opět byla účast naší jednoty velká, dokonce vyšší 

než na minulém sletu. V průvodu šlo 110 členů v krojích. Závody probíhaly ve třech 

dnech s průměrnou účastí našich cvičenců 100 mužů a 65 žen najeden závodní den. 

I • DOLANSKY, J. a kol. Sto deset let Sokola 1862- 1972. Praha: Olympia, 1973. s. 55 
2 Archiv Sokola Vyšehrad - neutříděno, Schůze správniho výboru ze dne ll . 7. 1901 - zpráva náčelnika 
3 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 183. 
4 zahraniční účast: Američané, Slovinci, Srbové, Bulhaři, Rusové, francouzští gymnasté (Sto deset let 

Sokola, s. 56) 
5 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 237. 
6 • 

DOLANSKY, J. a kol. Sto deset let Sokola 1862- 1972. Praha: Olympia, 1973. s. 56. 
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Dále pak žactvo v průměru 50 žáků a 100 žákyň. Dorost se účastnil veřejného cvičení 

v počtu 31 dorostenců. 1 

2.3.3.3 Mezinárodní sokolské slavnosti 

K první velké mezinárodní akci od roku 1897 určitě patří sokolská výprava do 

Lvova roku 1903 (viz. příloha č. 13, 14). Jednalo se o IV. slet bratrské jednoty v Polsku 

konaném ve dnech 28. a 29. června.2 Z vyšehradské jednoty se účastnilo tohoto zájezdu 

86 bratrů. 3 Bližších zpráv však zápisy bohužel neuvádí. 

Další podobnou slavností byla o rok později cesta do Lublaně. Naše jednota byla 

zastoupena jedním družstvem4
, které se v závodě umístilo na 6. místě . 

Připravovaná byla také účast na sletu župy Dolnorakouské roku 1905, kde měl 

naši jednotu reprezentovat i cvičitelský sbor žen, ale v květnu došla zpráva o úředním 

zákazu sletu5
. 

1.-13. září 1906 se uskutečnil zájezd na slet do Záhřebu spojený s výletem do 

Dalmácie a do Černé Hory (viz. příloha č . 15). Od nás bylo podle župních závodů 

vybráno 1 O cvičenců. Vedoucími našich účastníků byli náčelníci Bílek a Šourková. 

Mezi zúčastněnými byli např. bří. Heller, Hvězda a Křenek. Z výstřižků článku 

především z "Národních Listů" vlepených do Archivu6 se můžeme dočíst o úžasném 

přivítání na jihu, o cvičení, které se sice nerovnalo výkonům na sletu na Letné ale i tak 

hezkém, nebo o následné výstavě či slavnostním představení v Národním divadle. Dále 

jsou zde články o krvavých protisokolských výtržnostech Italů zaměřených proti 

Chorvatům a jejich hostům ze 6. září v Rjece. Ohrožena byla také bezpečnost odjezdu 

sokolů z Rjeky na lodích. Při nočním přesunu na parník podnikla italská "lůza" útok a 

padlo i několik výstřelů. Zástup výtržníků běžel i za vozy a rval z nich kufry zatímco 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis schůze správního výboru ze dne 16.7.1912 
2 Tamtéž, Výletní listy sokolské výpravy do Lvova (Archiv I, s. 170) 
3 Tamtéž, Schůze správního výboru ze dne 9. 7. 1903 
4 Tamtéž, schváleno ve schůzi spr, výboru dne 10.5. 1904 
5 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 214. 
6 Tamtéž, Archiv II 1904- 1908, s. 36- 50 
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sokolové skákali z vozů a prchali na loď. Výtržnosti způsobil i dav Italů v redakci 

charvátského Nového listu a muselo zakročit až přivolané vojsko. 

V roce 1909 je pouze zmínka o účasti náčelníka R. Dudka (první rok v této 

funkci, jak již byl zmíněno) v družstvu ČOS na mezinárodním závodě v Lucemburku 1 

(viz. příloha č. 16, 17). 

O rok později je ve dnech 5. - 14.7. opět zaznamenána účast tentokrát 

br. Vachulky v družstvu župy Středočeské na závodech v Sofii a ve dnech 

15. - 19.7. účast br. Dudka a Křenka v družstvu ČOS v Krakově. Je tedy vidět, že naše 

jednota vychovala zdatné závodníky, kteří mohli měřit své síly na závodním poli 

s mezinárodní účastí a reprezentovat tak nejen naší jednotu, ale i Českou obec 

sokolskou. 

2.3.4 Vzdělávací a kulturní činnost 

V roce 1897 byl sestaven 1. vzdělávací odbor jednotl, který fungoval až do 

roku 1914. Hned v listopadu začal odbor vydávat časopis "Věstník Sokola 

Vyšehradského" (viz. příloha č. 18). Vydávání bylo nepravidelné, dle potřeb jednoty, 

a účelem bylo zpřehlednit členstvu činnost jednoty. Dochovány jsou pouze výstřižky 

článků Věstníku, vydávaného Českou obcí sokolskou, ve kterých se píše o Sokolu 

Vyšehrad a najít je můžeme v Archivech jednotlivých let. 

Vzdělávací odbor pořádal každoročně přednášky na různá témata. V roce 1899 

se však dostal odbor do konfliktu se správním výborem. Důvodem byla přednáška 

o klerikalismu, směru prosazujícím roli církve a duchovenstva v politickém a kulturním 

životě, kterou správní výbor nepovolil. Výboru se nelíbila hlavně interpelace, jakou 

měla b)rt přednáška prezentována. 3 Bližší informace se bohužel neuvádí. Výsledkem 

tohoto rozporu bylo, že se vzdělávací odbor vzdal veškeré činnosti. Další rok nejspíš 

došlo k vyjasnění vztahů a vzdělávací odbor začal opět fungovat. Dočítáme se nově 

o proslovech před šikem cvičících, v roce 1902 o cyklu přednášek na velmi vysoké 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 256. 
2 Tamtéž, s. 128. 
3 Tamtéž, Schůze správního výboru ze dne 9 .2. 1899 a 21 .11 . 1899 
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úrovni a o rok později o vzdělávacích komentářích při výletech a podobných akcích. Od 

roku 1907 byly pořádány přednášky a vycházky zvlášť pro dorost. 

V roce 1911 se vzdělávací odbor přejmenoval na "Odbor osvětový". 1 Činnost 

zůstala stejná. Dále se můžeme dočíst o přednáškách pro ženy, které byly v začátku 

roku 1914 pořádány každý pátek. 

Archiv i knihovna byly, jako v budoucnu několikrát, i v tomto období podrobeny 

důkladné revizi ze strany jednoty a některé svazky z knihovny vyřazeny. Zároveň 

vznikla v písárně jednoty i čítárna, která obsahovala kromě časopisů sokolských 

i některé denní listy a časopisy zábavné i poučné. Nově byla roku 1898 zřízena také 

knihovna pro dorost, do které byly pro začátek vybrané knihy z hlavní knihovny 

a některé knihy vyřazené. O dva roky později došlo ke sloučení knihovny ženského 

odboru s knihovnou hlavní. 2 V létě 1905 převzala jednota část knihovny "Občanské 

besedy", která se tohoto roku rozpadla.3 Půjčování knih rychle narůstalo a tak v roce 

1907 zařídil správní výbor výhodné půjčování z knihovny rněstské4, což bylo hodně 

využíváno. O rok později přibyly do knihovny i svazky darované "Kroužkem 

mládenců", který také ukončil svoji činnost. Počet knih v knihovně rychle narůstal a na 

konci roku 1913 již obsahovala knihovna 1.585 svazků z původních 223. 

Jak již víme, fungoval v jednotě i pěvecký kroužek mužů. Správní výbor však ve 

své schůzi 14.7. 1898 rozhodl o jeho rozpuštění. Jako důvod je uvedeno, že v něm 

působili lidé, kteří nebyly členy jednoty a nernohly být tudíž postihováni stejně jako 

řádní členové. Zůstal tedy pouze ženský kroužek, který byl chloubou jednoty. Skládal se 

ze 22 sester, které cvičily lx týdně pod vedením sbormistra Máchy. V květnu roku 1903 

byla opět projednávána otázka obnovení činnosti pěveckého kroužku mužů a tak se také 

stalo. 5 Koncern roku 1913 měl ženský sbor 24 členek a mužský 22. 

1 Archiv Sokola Vyšehrad - neutříděno, Schůze správního výboru ze dne 20.6.1911 
2 Tamtéž, Zápis schůze správního výboru ze dne 5.4.1900 
3 Tamtéž, ze dne 8.6.1905 
4 Tamtéž, ze dne 8.1.1907 
5 Tamtéž, ze dne 7.5.1903 
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3. Činnost Sokola Vyšehrad během 1. světové války 

Vylíčení dějin jednoty následujících pěti let není lehké. Pramenů ze kterých lze 

čerpat je velmi málo a činnost jednoty popisují velmi zběžně, což je k přihlédnutím 

k době pochopitelné. Chybí výroční zprávy jednotlivých let a zápisy schůzí jsou pouze 

stručné. Výjimkou je jen počátek roku 1914 a konec roku 1918. Hlavními prameny jsou 

články br. Vojty Malýpetra, uveřejněné v číslech "Zpráv" naší jednoty z r.1925 a 1926. 

Pokusím se tedy vytvořit ucelený obraz této doby. 

Na valné hromadě, konané 8.2.1914 byli opět zvoleni: starostou Dr. K. Heller, 

I. náměstkem J. Hom, II. náměstkem Dr. A. Němeček, náčelníkem R. Dudek a náčelnicí 

O. Fučíková'. Vzdělávací činnost byla počátkem roku 1914 dobrá. Opět byly zavedeny 

páteční přednášky pro ženy a nově zavedený kurs právnických přednášek2 . Dále byla 

plánovaná oslava památky br. Hrona, prvního náčelníka jednoty a oslavy Tyršovy. Dne 

20. února se konaly XII. Šibřinky s názvem "Mumraj bílých paňáců" (viz. příloha 

č. 19). O Družstvu pro vystavění tělocvičny jsou zmínky v zápise ze dne 14.3. 

Plánovaná byla schůze všech odborů a obou správních výborů Gednoty i družstva), na 

které mělo být projednáno, jak co nejdříve shromáždit kapitál na stavbu tělocvičny. To 

je vše závažnější o čem se můžeme dočíst v zápisech z roku 1914. 

Koncem července (28.7.) došlo k vypovězení nepřátelství rakousko-srbského, 

vyhlášení války a byla nařízená mobilizace. Vojenskou službu nastoupila celá řada 

sokolů a ti co zůstali doma, odešli na frontu později. Tak odešel především náčelník 

jednoty br. Dudek a s ním celá řada členů cvičitelského sboru. Z dopisu starosty 

K. Hellera vyšehradským vojínům3 se dočítáme, že dle statistik bylo na podzim roku 

1914 ve válce 50 tisíc sokolů, z naší jednoty 88 bratrů. Sokolské jednoty věnovaly na 

pomocnou válečnou činnost týkající se např. raněných a opuštěných rodin přes 1,5 mil 

korun. Dočíst se můžeme také o zcela normálním životě zpočátku války, kdy kina 

i divadla hrála, konaly se koncerty a na ulicích bylo rušno a živo. Na školách 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis schůze správního výboru 1914, s. 84. 
2 Tamtéž, ze dne 14.3. 1914 
3 Tamtéž, Archiv III 1912- 1914, s. 133 
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i univerzitách se učilo, jen živobytí bylo dražší. Na listopad 1914 se plánovaly další 

odvody, kdy měli odcházet na vojnu všichni muži ve věku 24- 36 let, neboli téměř 

každý druhý člen jednoty. Opuštěna musela být tělocvična Na Hrádku, v níž byla úřady 

umístěna nouzová prodejna mouky1
, a letní cvičiště zabrala vojenská správa2

. Odmlčel 

se osvětový i ostatní odbory jednoty. "Technickým vůdcem" jednoty byl zvolen 

br. V. Malýpetr3
, který měl za úkol udržet jednotu, aby úplně nezanikla. Hodně prořídl 

i správní výbor jednoty a schůze, pokud byly konány, byly důvěrné a zápisy jsou pouze 

stručné. V listopadu (24.11.) 1915 byla Vídeňskou vládou rozpuštěna Česká obec 

sokolská s odůvodněním, že "činnost sokolů doma i za hranicemi je samá velezrada".4 

Ohrožení rakouské vlády ze strany Sokolů bylo po právu obávané, protože již v roce 

1914 se v Rusku, Francii i Americe začaly formovat dobrovolnické jednotky, jejichž 

cílem byla samostatnost českého národa. V prosinci odjel do Itálie T. G. Masaryk, aby 

se informoval o vojenských plánech Dohody. Nehodlal sice v zahraničí zůstat, ale po 

Novém roce dostal zprávy, aby se zpět navracel, protože má být na hranicích zatčen 

a bez dalšího vyšetřování pověšen. Od té doby zůstal v emigraci a organizoval 

protirakouské akce. Ještě před svým odjezdem inicioval a organizoval Masaryk v Praze 

tajný výbor, tzv. Maffii v jejímž čele stál Beneš, Kramář, Rašín, Scheiner a Šámal. 

Maffie byla ústřední orgán domácího odboje, který koordinoval zpravodajskou 

a konspirační činnost v českých zemích a to v kontaktu sT. G. Masarykem a jeho 

akcemi v zahraničí5 . 

Nejtěžším obdobím pro vyšehradský Sokol, byl podle zápisů, přelom roku 1916 

a 1917. Válka byla v plné síle, chybějící potraviny vedly ke stupňování bídy. 

Nedostatek uhlí a zákaz osvětlování způsobily v lednu 1917 úplné přerušení cvičení6 . 

V únoru se jednota na dva měsíce přesunula do tělocvičny Nuselské, ale ani tím, se 

cvičební účast nijak nezvýšila, spíše naopak. Průměrná návštěvnost byla u mužů 

ll- 13 cvičících na jedné hodině, u žen 21-26. Dorostenců chodilo kolem 20, 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno , Zápis schůze správního výboru ze dne 3.11.1914 
2 Tamtéž, ze dne 28 .8.1914 
3 Tamtéž, ze dne 13 .8.1914 
4 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zemí. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 612, DOLANSKÝ, J. a kol. Sto 
deset let Sokola 1862- 1972. Praha: Olympia, 1973. s. 57. 
5 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zemí. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 612 
6 Archiv Sokola Vyšehrad - neutříděno, Zápis schůze správního výboru ze dne 20.1.1917 
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dorostenek asi 1 O, žáků 1 O a žákyň skoro 40. Od října 1917 se cvičení žáků konečně 

zvýšilo a přihlášených bylo již 80. Během celého válečného období, byla pozornost 

soustředěna především na žactvo a dorost. Pořádány byly výlety, besídky i závody. 

K Vánocům dostávaly děti nadílku i od jednoty a balíčky byly posílány i vojákům na 

vojnu. Hned na začátku války, dne 31.7.1914 zřídila vyšehradská jednoty tzv. 

bezplatnou radu, která byla k dispozici rodinám osob povolaných k vojenské službě 

každé pondělí, středu a pátek od 20 do 21 hod 1• Jednalo se o rady v otázkách 

soukromých záležitostí, finančních či pracovních. Byly poskytovány i informace 

z války nebo psány dopisy na vojnu. Jak dlouho tato činnost pokračovala se však 

nedočítáme. Od roku 1915 musela být uzavřena knihovna jednoty. 

Průlomu ve válečném dění se obyvatelé dočkali v létě 1917, kdy jak uvádí 

Dějiny Sokola Praha Vyšehrad "národ opět zvedá hlavu". V červenci byl uspořádán 

výlet všech členů do Dobřichovic - Skalky- Mníšku, opět začal vycházet Věstník 

sokolský a obnovena byla i práce v župě. Dne 13.1. 1918 bylo uspořádáno župní cvičení 

dorostu v Michli a 23. června jednota zorganizovala v sále Měšťanské Besedy jediné 

veřejné vystoupení vyšehradského Sokola v období války. Zúčastnilo se ho 16 mužů, 

30 dorostenců, 30 dorostenek a 44 žákyň2 . I když jednota očekával nezdar, způsobený 

nízkou účastí členstva na cvičení, skončilo cvičení velkým úspěchem a mnoho 

návštěvníků se muselo od pokladny vrátit bez lístku. Léto (od 14. července) pak trávila 

jednota 2x týdně na hřišti sportovního klubu Vyšehrad3 cvičením převážně lehké 

atletiky. 

Již od počátku roku 1918 se všude po světě formovala představa samostatného 

československého státu. V březnu odjel Masaryk z Ruska přes japonsko do USA, 

v dubnu začal v Římě kongres utlačovaných národů Rakousko - Uherska a v květnu 

byla v USA za přítomnosti Masaryka podepsána tzv. Pittsburská dohoda, schvalující 

spojení Čechů a Slováků v samostatný československý stát (viz. příloha č. 20). 

V červnu uznala právo československého národa na samostatnost i francouzská vláda. 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Archiv III 1912- 1914, s. 130 
2 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad 1890- 1932, s. 336. 
3 Tamtéž, Zápis schůze správního výboru ze dne 6.8.1918 
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V Praze byl jako vrcholná domácí instituce 13.7. 1918 ustanoven Národní výbor 

československý1 • Hlavním úkolem bylo, připravit se na převzetí moci, tj . vypracovat 

základní zákony nového státu a zorganizovat budoucí státní zprávu. Po tom, co v říjnu 

vyhlásil Národní výbor samostatný československý stát, skončila jeho existence. 

Při převratu 28 .řijna 1918 sehrálo sokolstvo svoji důležitou roli. Hned v tento 

den se konala schůze náčelníků, starostů a vedoucích činitelů pražských jednot. 

Přípravné schůze probíhaly již před převratem v Sokole Pražském. Ustanovena byla 

strážní služba sokolská (viz. příloha č. 21), jejíž účast byla smluvena s Národním 

výborem. Jednalo se o hlídání důležitých objektů, cenností a veřejného pořádku. 

Strážnice pro Vyšehrad byla v chudobinci u Sv. Bartoloměje. Služby tam konalo 

postupně 77 členů a 4 dorostenci. Kromě členů jednoty pomohlo s touto činností 

i 104 studentů. Stráže byly postaveny na vyšehradském nádraží, na branách Vyšehradu, 

u tunelu, u přístaviště parníků, ve vojenské nemocnici u Bartoloměje a v Emauzách. 

Dále se Sokolové z naší jednoty podíleli na stráži na hradě a u vojenské nemocnice na 

Petříně2 . Cvičení bylo na 14 dní zastaveno a ve schůzi správního výboru dne 5.10. 1918 

byly přivítáni první vojáci vracející se z fronty domů. Během 1. světové války padlo 

z řad vyšehradských sokolů 8 členů. 3 

4. Sokol Vyšehrad od konce 1. světové války do roku 1938 

4.1 Sokol Vyšehrad v letech 1918-1932 

Stejně jako v předválečné kapitole, jsem rozdělila tuto část do podobných 

podkapitol, pro zpřehlednění celé práce. Opět se pokusím seřadit určitá data do grafů 

a nastínit toto období. 

1 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zenú. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 620. 
2 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad 1890- 1932, s. 323. 
3 Tamtéž, Zápisy ze schůzí během války. Padlí vojáci: Musil, Kocourek, Kníže, Ffust, Antoš, Strnad, 

bratři Rudolf a František Voráčci. 
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4.1.1 Organizace a ekonomika 

První valná hromada naší jednoty v novém uspořádání Československa, konaná 

dne 9. února 1919, byla postavena před úkol zvolit si nové vedení a nový správní výbor. 

Zvolen za starostu byl po opakovaném hlasování (jednota se nemohla shodnout) J. Hom 

a I. náměstkem Dr. K. Heller. Před válkou bylo jejich postavení opačné. II. náměstkem 

se stal K. Karbusický, náčelníkem a náčelnicí opět R. Dudek a R. Krasingerová. 1 

Náčelnice a II. náměstek zůstali ve své funkci až do roku 1933, starostu Horna vystřídal 

v roce 1923 Dr. A. Němeček a postavení I. náměstka si prostřídali E. Myslík, 

A. Němeček, V. Malýpetr a K. Chlum. Náčelníka Dudka nahradil na období 

1924- 1928 F. Vaněček. 

V rámci ČOS měla vyšehradská jednota vždy četné zastoupení. 

Z nejdůležitějších uvádím pouze Dr. K. Hellera, který byl po celé toto období 

v předsednictvu ČOS. V letech 1921- 1924 jako jednatel, 1925 a 1927 místostarosta, 

1926, 1928, 1929 a 1930 náměstek starosty ČOS. Další roky už bohužel nejsou 

uvedeny jeho pozice.2 

Hlavním činností v prvním poválečném roce byla, snaha o opětovné zvýšení 

členstva v jednotě a úprava u vyklizení letního cvičiště v Neklanově ulici. Zde bylo 

zahájeno cvičení v červnu 19193
. O rok později probíhaly úpravy již na novém cvičišti 

zvaném "citadela" na Vyšehradě, které získala jednota do nájmu. Investice do úprav 

stála vyšehradský Sokol tento rok 20 tisíc korun4 a i další rok potřebovala citadela 

finanční podporu v hodnotě 8 tisíc, kterou darovalo ministerstvo národní obrany. 

V roce 1921 byl správním výborem ustanoven nový hospodářský odbor, 5 který se po 

další roky převážně o toto cvičiště staral. Definitivní podoby se citadela dočkala až 

v roce 1922, kdy zde byla postavena i skluzavku pro děti, kuželník a v zimě kluziště. 

Toto vše neslo jednotě slušné příjmy. Menší úpravy probíhaly až do roku 1929, kdy 

bylo cvičiště komisí pro výzkum Vyšehradu rozkopáno a nemohlo být do podzimu 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis ze schůze správního výboru příslušný rok, s. 170. 
2 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad a zápisy z valných hromad vždy zač. roku 
3 Tamtéž, Zápisy ze schůze správního výboru roku 1919, s. 200. 
4 Tamtéž, Zápisy ze schůze sprá\ního výboru ze dne 26.3.1920 
5 Tamtéž, ze dne 22.9. 1921 
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používáno. Na konci tohoto období, neboli v roce 1932, bylo jednotě oznámeno, že 

bude muset v dohledné době cvičiště opustit, protože v plánech městské rady bylo 

udělat v tomto místě na vyšehradských hradbách veřejné sady. 

Další zajímavou událostí roku 1919 byly tzv. "sokolské odvody", které se týkali 

účasti sokolstva při vojenské obraně hranic republiky na Slovensku proti vpádu 

Maďarů. Dne 3. června 1919 se Bratislava se svými hlavními představiteli obrátila na 

ČOS s žádostí o pomoc. O den později bylo členstvo vyzváno k dobrovolné vojenské 

službě. Situace na Slovensku se nezlepšila a tak 5. června vydala ČOS rozhodnutí, aby 

se k odvodům dostavilo veškeré členstvo ve věku 20 - 5O let. 1 Akce se zúčastnilo 1 O 

mužů a 2 dorostenci z vyšehradské jednoty z nichž br. Vystrkovský na Slovensku padl. 

Po celou dobu (od roku 1898) se jednota starala o svojí svěřenku v Ledvicích. 

Roku 1922 přibyla jednotě na krátkou dobu ještě další začínající jednota v Lipticích.2 

Malá jednota z okrajové části republiky s převážně německým obyvatelstvem. Tyto obě 

jednoty byly Vyšehradu o dva roky později odebrány a následně mu ČOS přidělila 

další, nově vzniklou jednotu v Mimoni. Byla to ohrožená jednota u České Lípy s pouze 

10% českého obyvatelstva. O tuto jednotu se pak vyšehradští sokoli pečlivě starali jako 

dříve o jednotu Ledvickou. 

V rámci vývoje byla pozměněna i organizační struktura jednoty. Přibyly jí v roce 

1925 dva nové odbory - strážní a ubytovací. Druhý zmíněný byl zřízen z důvodu 

VIII. všesokolského sletu konaného další rok. Účelem bylo zajištění ubytování pro 

mimopražské cvičence v okolí Vyšehradu. Dále vznikl v jednotě i divadelní odbor a to 

dne 6.12.1931 3
. Hned v počátku se tento odbor přihlásil k divadelní sletové soutěži 

a 18.12. došlo k samotnému soutěžnímu představení. Uvedena byla komedie o třech 

aktech od O. Růžičky (vzdělavatele jednoty) s názvem "Dobrý konec". Soupeři byly 

jednoty, jejichž divadelní odbor fungoval již řadu let a i přes to, vyšehradská hra 

v prvním kole zvítězila a hájila župu Pražskou v soutěži další rok. Celkově skončila hra 

na 18 místě z 25 zúčastněných. 

1 Waic, M. Sokol v České společnosti 1862-1938. Praha: FTVS UK, 1996. s. 113. 
2 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zprávy Sokola na Vyšehradě leden 1923, s. 4 (Archiv IV 

1920-1923, s. 131) 
3 .Tamtéž, únor 1932, s. 9 (Archiv VI 1931- 1933, s. 106). 
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I nadále, stejně jako před válkou fungovala v jednotě Stará garda. Pořádala 

večírky, vánoční nadílky a všemožně podporovala svojí jednotu i jednoty Vyšehradu 

svěřené. V roce 1921 měla 66 členů a přispěla vyšehradskému Sokolu částkou 

8.700,- korun.' Na vlastní náklady zřídila v roce 1924loutkové divadlo2
, které umístila 

na letní cvičiště a v tuto dobu také začala hrát. O rok později oslavila garda 20 let 

a sehrála již 13 loutkových představení pro děti. Roku 1927 bylo loutkové divadlo 

přestěhováno z venkovního prostoru cvičiště do kamenné budovy na citadele. Příští rok 

pomohl divadlu hospodářský odbor jednoty, který zahrnul jeho modernizaci k dalším 

úpravám cvičiště, jako bylo např. oplocení či kanalizace. Z vlastních peněz tak pořídil 

novou podlahu, kompletní osvětlení a mechanické zařízení usnadňující hry. Stará garda 

v roce 1928 sehrála již 27 představení, která jí vynesla slušný zisk (viz. příloha č. 22). 

Později začala hrát garda představení i pro dospělé. Měla 60 členů a jmění v hodnotě 

31.578,71 korun. 

Bohužel došlo i v tomto období k několika neradostným událostem. V roce 1929 

zemřel J. Hom, několikaletý starosta jednoty a o rok později i K. Chlum I. náměstek 

jednoty z předešlých 4let. Ve stejnou dobu těžce onemocněl Dr. K. Heller (viz. příloha 

č. 23), náměstek ČOS a také několikaletý starosta Sokola vyšehradského, který 

4.1. 1931 zemře1.3 Pohr'bu (8.1.) se zúčastnilo 94 bratří v kroji a spousta dalších občanů 

nejen z Vyšehradu, ale i z celé Prahy. 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 369. 
2 Tamtéž, s. 421. 
3 Tamtéž, Zprávy Sokola Vyšehrad únor 1932, s. 9 (Archiv VI 1931- 1933, s. 106). 
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4.1.2 Přípravy pro stavbu sokolovny 

Roku 1920 vznikl v rámci jednoty stavební odbor, v čele s předsedou 

K. Hellerem. V čele družstva pro vystavění tělocvičny byl A. Němeček. Překvapivě se 

dočítáme, že v roce 1922 nebyla ještě stále vyřešena otázka pozemku pro stavbu 

tělocvičny. Městská rada řešila plány úpravy budoucího Vyšehradu a nechtěla pozemek 

v Libušině ulici určit jako stavební a povolit na něm jakoukoliv stavbu. Zde se tady 

informace rozcházejí, protože v Dějinách Sokola Praha Vyšehrad i jinde1 se dočítáme, 

že dne 4.11. 1924 byla konečně podepsána kupní smlouva a za 25.024,50 Kč koupila 

jednota stavební pozemek. Rozchází se tedy informace s rokem 1912, kdy byla kupní 

smlouva také podepsána a pozemek již koupen. Není nám tedy jasné, jak to před válkou 

vlastně s koupí pozemkem dopadlo. 

Hned po nabytí pozemku v listopadu 1924 byli požádáni architekti Petrů, Krásný 

a Podhola o vypracování plánů tělocvičny. Jednota byla nucena vyhovět při stavbě 

mnohým předpisům a podmínkám podléhajícím příští regulaci Vyšehradu, které značně 

zmenšili rozměry samotné tělocvičny. Plány byly dopracovány a začátkem roku 1926 

dány stavebnímu odboru pražské obce. Ještě před tím, však vznikl v jednotě finanční 

odbor2
, který zavedl členskou daň na stavbu sokolovny a vybráno bylo 48.598 korun. 

Dne 4.3. 1927 byl předložen státní regulační komisy detailní projekt tělocvičny, který 

však komise 23.4. vrátila neschválený. Zároveň byly uveřejněny nové regulační plány 

Vyšehradu a okolí, jež nepovolovaly na nábřeží stavbu sokolovny. Jednota již začala 

být zoufalá a veškerá snaha se zdála být marná. Rok 1928 nepřinesl nic nového 

a situace se stala neúnosnou. I tak se vyšehradský Sokol nevzdával a jelikož nové plány 

ještě nebyly schváleny, podal o rok později stavební odbor jednoty nový, přepracovaný 

projekt vyhovující starým regulačním plánům. Usnesením městské rady ze dne 20.12. 

19293
, opírající se o příznivé vyjádření stavební komise, byl dán souhlas se stavbou 

pouze v případě opětovného přepracování projektu. Městská rada se z vlastní iniciativy 

usnesla odprodat jednotě ještě část sousední parcely, aby plány odpovídaly 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zprávy Sokola Vyšehrad únor 1925, s. 5 (Archiv V 1924 - 1925, 
s. 41). 

2 Tamtéž, s. 8 (Archiv V 1924- 1926, s. 41). 
3 Tamtéž, Zprávy Sokola Vyšehrad únor 1930, s. 17 (Archiv VI 1930- 1931, s. 2). 

47 



požadavkům. Koncem roku 1929 započalo jednání o koupi části sousední parcely. 

Projekt podaný příští rok opět schválen nebyl a vrácen znovu k přepracování. 

Začátkem roku 1931 byl konečně projekt sokolovny schválen. Sestavily se 

podrobné plány a rozpočet, který činil2 . 500.000 Kč. Dne 21.3.1931 bylo jednotě dáno 

stavební povolení 1, které mělo platnost 2 roky. Do této doby musela být stavba 

zahájena. Následující rok projednávala valná hromada, zda se stavbou počkat a 

shromažďovat scházející kapitál nebo začít stavbu řešit hned, což bylo nakonec 

schváleno. Uspořádána byla velká propagace stavby a zahájeny dodatečné sbírky na 

tělocvičnu . Mezi členstvem tak bylo vybráno 96.274,- Kč a na půjčkách, ať 

bezúročných nebo úročných, dalších 83.400,- Kč. Na členské schůzi konané 1.7. 1932 

bylo rozhodnuto, se stavbou co nejdříve začít a 18.7. se začaly kopat základy. 

Projektantem byl architekt Roith a stavitel Ing. F. Strnad. Již začátkem října byly 

základy hotové a slavnostně byl uložen pamětní kámen, který obsahoval kromě jiného 

i pamětní listinu, kterou cituji: "Naše sokolovno, budeš domem otevřeným dokořán 

všem lidem dobré vůle a čistých srdcí. Budeš chrámem kultury tělesné, duševní a 

mravní. Budeš školou vytrvalosti, kázně, hrdosti a nebojácnosti, poctivosti a síly. 

Sokolský zdraví duch bude vanouti tvými prostorami, niče vše nezdravé a spuchřelé. 

Duch Tyršův včetně tebe ochraňuj a bud' s námi!"2 Tato slova zazněla na prostranství 

před sokolovnou za účasti členů i občanů Vyšehradu. Stavba budovy sice nepokryla 

celou plochu pozemku, ale místo pro vytvoření vlastního venkovního cvičiště bylo 

malé. Proto městská rada opět vyhověla žádosti jednoty o pronájem sousední 

nezastavěné plochy. O dokončení stavebních prací a slavnostním otevření sokolovny 

bude pokračováno v samostatné kapitole. 

4.1.3 Cvičení 

Období I. republiky bych označila jako velmi zdařilé co se týče účasti členstva 

a zápisu nových členů. Důkazem toho je již rok 1919, kdy bylo na březnové schůzi 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zprávy Sokola Vyšehrad únor 1932, s. 18 (Archiv VI 1 
931-1933, s. 106). 

2 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 647. 
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správního výboru usneseno, omezit přijímání žákyň do cvičení 1 pro již tak velkou účast 

a nedostatek prostoru. Počty členstva budou opět znázorněny grafem na konci kapitoly. 

Květen 1920 je pro nás zajímavý, neboť 22.5. bylo k 30-ti letému výročí vzniku 

jednoty uspořádáno veřejné cvičení na tehdejším cvičišti v Neklanově ulici. Cvičení se 

účastnili jak nováčci, tak pánové ze Staré gardy. Jak uvádí br. Zach v pamětní knize 

"Bylo to nejlepší provedení prostných, jaké jsem kdy viděl."2 (viz. příloha č. 24). 

Veřejná cvičení konala jednota opět každý rok. 

O rok později 1921 došel jednotě dekret o zapůjčení tělocvičen Na Hrádku 

(dnešní ZŠ v Botičské ulici) a Na Karlově za 8.958,- korun3
, které však byly naší 

jednotě prominuty a dány jako dar. Tyto tělocvičny byly užívány až do roku 1928, kdy 

se jich jednota vzdala a soustředila opět veškeré členstvo do tělocvičny Na Děkance. 

Zároveň vždy v letních měsících používali cvičenci letní cvičiště, které bylo od roku 

1926 propůjčováno i školám, vojenské zdravotnické pomocné rotě nebo využíváno i pro 

pořádání oslav různých spolků. Rok na to však cvičiště postihl požár a úplně zničil celé 

osvětlení. Investice do oprav si vyžádala 15 tisíc korun. 

I v těchto letech měl Vyšehrad své zástupce na mezinárodních akcích ČOS. 

V roce 1921 byli br. Vaněček a Dolejší členy družstva ČOS v Osijeku a Vaněček ještě 

spolu s Bílkem jeli s delegací ČOS do Ameriky. O rok později odjelo kromě 12-ti mužů 

a 12-ti žen i devíti členné družstvo dorostenců a dvě dorostenky na slet do Lublaně4 . 

V roce 1925 byl náčelník Vaněček opět členem družstva ČOS, tentokrát při sletu 

francouzských gymnastů ve Štrasburku. V červnu 1930 se vzorným družstvem ČOS 

odjel nově na závody do Bělehradu J. Barák. 

Rok 1922 byl pro vyšehradské sokoly obdobím s největší cvičební účastí za 

celou dobu trvání jednoty. 5 Oproti tomu rok následující, znamenal pokles cvičební 

účasti. Ten se projevil i v roce 1928, kdy se můžeme dočíst o přesunech mladého 

členstva do sportovních klubů, které nabízejí modernější způsoby sportovní činnost než 

Sokol a jeho cvičení na nářadí. Proto tento rok začaly být i v jednotě pěstovány hry a to 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis schůze správního v)·boru ze dne 11.3.1919 
2 Tamtéž, Pamětní kniha 1890- 1920, květen 1920 
3 Tamtéž, Zápis schůze správního výboru ze dne 18.11.1921 
4 Tamtéž, Pamětní kniha, Zpráva o tělocvičné činnosti v roce 1922, s. 4. 
5 Tamtéž, s. 1. 
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odbíjená a házená (viz. příloha č. 25). Jelikož se hrám dařilo, byla roku 1930 zřízena na 

cvičišti dvě hřiště pro odbíjenou a jedno pro košíkovou. 

Novinkou pro sokolskou mládež bylo zřízení "letní kolonie" pro žáky v roce 

1924. Tento rok se tábora zúčastnilo celkem 34 žáků a v roce příštím 28. 

Dva roky na to byl ustanoven lyžařský odbor, který svojí činností přilákal 

spoustu členů a každoročně organizoval několik zimních zájezdů. Roku 1929 již 

průměrná účast jednoho zájezdu dosáhla počtu 25 členů. 1 

V letech 1920, 1926 a 1932 se opět konaly další všesokolské slety. 

VII. slet roku 1920 byl jako poslední z řady uspořádaný na Letenské pláni. Celá 

slavnost trvala více než tři týdny a výtěžek ze sletu byl určen pro stavbu budoucího 

sokolského ústředí - Tyršova domu v Praze. Přítomen sletu byl i prezident 

T. G. Masaryk. Poprvé se konaly středoškolské hry a vystoupila i nová čs. armáda. 

Účast naší jednoty byla jako vždy velká. Prostná cvičilo 84 bratrů, dále pak 84 

dorostenců, 83 žen, 66 dorostenek a 120 žákyň.2 

VIII. slet v roce 1926 se konal již na Strahově. Gymnastických závodů ČOS 

a Svazu Slovanského sokolstva se zúčastnilo 200 družstev. V novém sídle ČOS Tyršově 

domě, dostavěném 24.5.1925, otevřeli sokolové v sletovém roce muzeum a odhalili 

Tyršovu sochu. Celkem tento rok cvičilo 879 členů vyšehradské jednoty. 

IX. slet roku 1932 se stal oslavou 100. výročí narození Dr. M. Tyrše. 

Z vyšehradských řad cvičilo tento rok na sletu 105 mužů, 165 žáků, 46 dorostenců 

a 101 žen. Počet dorostenek a žákyň není uveden. 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zpráva o tělocvičné činnosti v roce 1929, s. 4. 
2 Tamtéž, Zápis ze schůze správního výboru ze dne 13 .7.1920 
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Graf č. 7 
Průměrný počet cvičících v jedné hodině -mužské složky 
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Graf č. 8 
Průměrný počet cvičících v jedné hodině -ženské složky 
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Zdroje grafů: Výroční zprávy, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, výkazy jednot. 
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4.1.4 Vzdělávací a kulturní činnost 

Začátek poválečného období se opět soustředil na znovu obnovení činnosti 

odborů fungujících před válkou. To se týkalo zábavního odboru, který byl opět 

ustanoven v dubnu 19191
, odboru trubačského v květnu2 tohoto roku a obnovení 

činnosti i pěveckého sboru. Hudební odbor se od této chvíle účastnil veškerých akcí 

jednoty a v průměru odehrál a odzpíval20 vystoupení za rok. Nově v jednotě vznikl 

kurz francouzského jazyka3 pro ženy, pořádaný každý čtvrtek, kterého se zúčastnilo 

1 7 žen. Další zmínky o kurzu však zápisy neuvádí. 

O rok později byly podle usnesení župy zřízeny v naší jednotě dvě sokolské 

školy, j amí a podzimní. 4 První j amí škola se konala 17.3. 1920 a obsahovala 4 hodiny 

s pěti přednáškami. Čtyři společné pro muže i ženy ajednajen pro ženy. 5 Hned 

v příštím roce bylo správním výborem jednoty projednáváno, aby školy byly povinné 

jen pro nové členstvo. Výbor tento návrh však neschválil a jednota počkala do roku 

1926, kdy to bylo usneseno na valném sjezdu ČOS. V roce 1922 byly zavedeny tyto 

školy i pro dorost. 6 

Knihovna se v tomto období vyvíjela následovně. Hned na začátku roku 1920 

byla podrobena důkladné revizi ze strany jednoty. Během války nastal v knihovně 

zmatek a spousta knih nebyla vrácena a evidence o nich nebyla žádná. Z června tohoto 

roku se můžeme dočíst zajímavou poznámku, že bratru knihovníkovi byla odevzdána 

osobním tajemníkem prezidenta republiky T. G. Masaryka kniha, která byla nalezena 

v jeho domácnosti. 7 Od roku 1922 začala jednota vydávat každoročně měsíčník 

"Zprávy Sokola na Vyšehradě" o kterém již byla zmínka ve válečném období. V dalších 

letech bylo vyřazeno přes 80 knih, neboť byly staré a poškozené nebo byly darovány 

svěřené jednotě v Lipticích a dokoupeny nové. V roce 1928 obsahovala knihovna 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zápis ze schůze správního výboru ze dne 3.4. 1919 
2 Tamtéž, ze dne 6.5. 1919 
3 Tamtéž, červen 1919, s. 203 
4 Tamtéž, ze dne 24.2.1920 
5 Tamtéž, Dějiny Sokola Praha Vyšehrad, s. 354. 
6 Tamtéž, Výroční zpráva za rok 1922 ve "Zprávách sokola na Vyšehradě" leden 1923 (Archiv IV 

1921- 1923, s. 131) 
7 Tamtéž, Zápis schůze správního výboru ze dne 1.6. 1920 
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1.561 svazků knih. V červenci 1932 požádal správní výbor současného vzdělavatele 

jednoty Otakara Růžičku o sepsání stručných dějin vyšehradského Sokola k výročí 

otevření nové sokolovny. Nejdříve bylo ale nutné vypracoval podrobnou kroniku 

o veškerém dění v jednotě . 

Dále probíhaly každoročně proslovy před šikem, výlety a vycházky, přednášky, 

zábavy a další akce vzdělávacího odboru. Nesmím opomenout ani nejlepší 

a nejvýnosnější podniky jednoty, kterými byly vždy Šibřinky. 

Krachem na newyorské burze koncem října 1929 propukla největší krize 

světového hospodářství v 19. a 20. století. V tomto roce zaznamenávalo 

Československo vrchol svého hospodářství a tato krize na něj dolehla v celé své síle 

v létě 1931 . Došlo k hlubokému propadu ekonomiky a v prosinci 1931 prudce poklesla 

i průmyslová výroba. Její pád se zastavil až na počátku roku 1933. Během roku 1931 

vzrostl počet nezaměstnaných v ČSR z 34 tisíc na 626 tisíc 1. V tomto roce zřídila 

vyšehradská jednota tzv. Fond bratrské pomoci2 k podpoře sociálně slabších členů. Ještě 

v roce 1934 z tohoto fondu vyplatila jednota přes 3,5 tisíce korun3 na podporu chudším. 

Vrcholu se nezaměstnanost dočkala v únoru 1933, kdy počet dosáhl 920 tisíc4 

nezaměstnaných osob. 

1 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zenú. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 666. 
2 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Zprávy Sokola na Vyšehradě, únor 1934, s. 22 (Archiv VII 

1934-1937, s. 2). 
3 Tamtéž, Zprávy Sokola na Vyšehradě, únor 1935, s. 9 (Archiv VII 1934-1937, s. 24). 
4 Tamtéž, s. 669. 
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4.2. Období mezi rokem 1933- 1938 

4.2.1 Průběh stavby a slavnostní otevření sokolovny 

Veškerá činnost a snažení členů Sokola Vyšehrad vyvrcholilo v roce 1933, kdy 

byla konečně dostavěna a slavnostně otevřena nová sokolovna jednoty. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole příprav pro stavbu sokolovny, v říjnu 1932 byl 

položen základní kámen a následně na to začala samotná stavba. Stavební práce měly 

přesný časový harmonogram, kterého se firmy snažily držet. Projektantem byl již 

zmíněný br. Roith a hlavní stavitelské práce měla na starost firma Ing. Strnada. Stavbu 

řídila devatenácti členná technická komise jednoty v čele s A. Němečkem aJ. Hellerem. 

Komise se scházela každé úterý na stavbě a radila se o podrobnostech. Některé práce 

musely být kvůli mrazům v zimě odloženy, ale i tak se stavba vyvíjela podle plánů. 

Začátkem roku 1933 byly dokončeny zednické a betonářské práce a pokračováno bylo 

v rozvodech vody, ústředního topení a vnitřních úpravách. Družstvo pro vystavění 

tělocvičny sbíralo neúnavně 41let peníze a přispělo jednotě na stavbu 1.350.000,- Kč. 1 

Po dokončení stavby bylo rozpuštěno, neboť jeho cíl byl uskutečněn. Budova sokolovny 

vypadala po dostavění následovně (viz. příloha č. 26). V suterénu se nacházely šatny 

pro muže i ženy, malý sál a předsálí. V přízemí byla restaurace. Velký cvičební sál se 

nacházel ve zvýšeném přízemí a měl rozměry 32 x 16m. Obsahoval i jeviště o velikosti 

7 x 7 m (což odpovídá i současnosti). V prvním patře byla galerie pro obecenstvo, 

zasedací síň, kancelář a byt hostinského. Jižní strany byla rozšířena o kuželník.2 Odhad 

nákladů na stavbu byl po dostavění 2.300.000 ,- Kč3 ale částka byla do konce roku 

upravena na 2.761.000,-.4 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Pamětní kniha 1933- 1937, s. 16, Zprávy Sokola na Vyšehradě 
slavnostní číslo s. 85 . 

2 Tamtéž, Zprávy Sokola na Vyšehradě slavnostní číslo s. 83. 
3 Tamtéž, s. 84. 
4 Tamtéž, Zprávy Sokola na Vyšehradě, únor 1934, s. 19 (Archiv VII, s. 2). 
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Dne 30. září 1933 proběhlo slavnostní otevření sokolovny. V rámci těchto oslav 

se konal tělocvičný večer, který zahájil proslovem náčelník Dudek. Pak následovalo 

vystoupení mužského dorostu, dorostenek s míči a kruhy (16 dívek), lehkoatletická 

prostná mužů (8 cvičenců) a cvičení ženského sboru. Druhý díl večera obsahoval opět 

vystoupení dorostu (8 chlapců a 8 dívek), cvičení mužů na bradlech, ženy při 

útvarových prostných a závěr tvořila bojová prostná mužů. Večer byl ukončen třemi 

obrazy témat čerpaných z dějin Vyšehradu. 1 

V neděli 1. října pak následoval slavnostní průvod Vyšehradem s účastí 2 703 

členů. 2 O den později proběhl nástup všech cvičebních složek do nové tělocvičny 

v počtu 840 osob3 a ty se představily pozvaným hostům. 

4.2.2 Činnost jednoty v období 1933- 1938 

V čele jednoty byl v tomto období následující výbor: starosta (do roku 1935) 

A. Němeček, v dalších letech J. Heller, I. náměstek (do r. 1935) J. Heller, v dalších 

letech A. Šefma, náčelník jednoty (do roku 1933) stále R. Dudek, další roky M. Heyduk 

a náčelnicí jako v letech minulých R. Krasingerová.4 Mnoho členů vyšehradského 

Sokola opět zastupovalo svou jednotu ve vyšších sokolských složkách (ČOS či župa). 

Přestěhováním do nové tělocvičny nastala řada změn. Loutkové divadélko se přesunulo 

z citadely do malého sálu v přízemí sokolovny, kde hrálo každou neděli představení pro 

děti. Vstupné pro děti bylo 1,- Kč a pro dospělé 1,5 Kč. 5 Divadelní odbor hrál od 26.11. 

19336 svá představení na podiu velkého sálu v prvním patře. Nově byl zřízen odbor 

šatnářský. Řady cvičícího členstva se v nové sokolovně zdvojnásobily a úroveň cvičení 

díky novým možnostem stoupla. To se projevilo již o rok později 17.6. 1934 na 

závodech ČOS v Brně, kde se družstvo středního oddílu umístilo na 4. místě 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Pamětní kniha 1933- 1937, s. 4- 13. 
2 Tamtéž, s. 14, 15. 
3 Tamtéž, s. 19. 
4 Tamtéž, Výroční zprávy jednotlivých let 
5 Tamtéž, Zprávy Sokola na Vyšehradě, únor 1935, s. 17 (Archiv VII 1934- 1937, s. 24). 
6 Tamtéž, únor 1934, s. 12 (Archiv VII 1934- 1937, s. 2). 
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z celkového počtu 65 družstev. 1 V létě cvičila jednota stále na citadele. Ve své činnosti 

pokračovala házená, odbíjená i lyžařský odbor, který se v roce 1934 přejmenoval na 

odbor zimních sportů. Nově vznikl "kanadský hokej" a v roce 1935 vodní odbor2
. 

Rychle byla obnovena i činnost vzdělávací, která v průběhu stavby dosti zaostávala 

a začaly se znovu organizovat školy pro nové členy. Stará garda se ujala dozoru na 

galerii při cvičení. Stále fungoval také hudební odbor, který dne 25.12.19353 uskutečnil 

první samostatný koncert. Od ledna 1934 byla uvedena v činnost také knihovna a archiv 

jednoty, které byly umístěny do zasedací místnosti v prvním patře. Po dobu prázdnin 

byla knihovna uzavřena. 4 V tělocvičně se tento rok začaly konat i zábavy a plesy spolků 

z okolí, což přinášelo jednotě příjemné zisky. Až do roku 1936 byly spláceny dlužné 

částky za stavbu sokolovny a značnou oporou při získávání peněz měl správní výbor ve 

staré gardě, a spolcích "Republika Vyšehradská" (volný kroužek z roku 1896) a "Uťala" 

(nezávislý spolek mladých členů jednoty, založený v r. 1912). 

Od vzniku samostatné republiky podporovala sokolská výchova brannost 

a sokolské branné čety byly připraveny spolupracovat s armádou a policií. ČOS 

udržovalo branné skupiny jako zálohu pro případné krize ve státě. Po přijetí braného 

zákona v březnu 1920 a dobudování armády se potřeba udržování sokolských branných 

útvarů postupně vytrácela a výbor ČOS je na podzim 1922 úplně zrušil. Po vítězství 

nacismu v Německu zesílilo i vnitřní nebezpečí rozbití republiky především ze strany 

sudetoněmeckých nacionalistů.V první polovině roku 19345 se ministerstvo obrany 

obrátilo na vedení ČOS s důvěrným dotazem, zda jsou sokolové ochotni v případě 

potřeby převzít strážní službu. Již od března 1935, kdy československá vláda 

projednávala mezinárodní důsledky vyhlášení branné povinnosti v Německu, bylo 

Německo považováno za hlavní nebezpečí pro ČSR. 6 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Pamětní kniha- červen 1934 
2 Tamtéž, Zprávy Sokola na Vyšehradě, únor 1936, s. 5 (Archiv VII 1934- 1937, s. 63). 
3 Tamtéž, s. 18. 
4 Tamtéž, Zprávy Sokola na Vyšehradě, únor 1935, s. 16 (Archiv VII 1934- 1937, s. 24). 
5 Waic, M. Sokol v České společnosti 1862-1938. Praha: FTVS lJK, 1996s. 123. 
6 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zemí. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 676. 
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4.2.3 Rok 1938 

Rok 193 8 byl opět ve znamení sletu, ale hlavně ve znamení velkých historických 

událostí. 

Již v březnu 1938 dostal Konrád Henlein (vůdce sudetoněmecké strany 

v Československu) na poradě s Hitlerem v Berlíně pokyny, jak má postupovat proti čs. 

vládě. Národnostní poměry v ČSR měly být interpretovány jako neřešitelné a také se 

snažit o to, aby neřešitelné byly. "Smyslem návodu, který dal vůdce Henleinovi, byl ten, 

aby Sudetoněmecká strana kladla takové požadavky, které jsou pro československou 

vládu nepřijatelné." 1 Dne 29.9. 1938 se v Mnichově sešli Hitler, Chamberlain (Anglie), 

Daladier (Francie) a Mussolini (Itálie), aby jednali o osudu Československa- bez 

přítomnosti jeho zástupců.2 V důsledku této situace muselo Československo podle 

rozhodnutí západních mocností Anglie a Francie odstoupit Německu bez boje rozsáhlá 

pohraniční území Čech a Moravy a dohodnout se s Polskem a Mad'arskem o dalších 

územních ústupcích. ČSR tak ztratila více než třetinu své rozlohy. 

Hlavní činností vyšehradské jednoty v tomto roce byl, jako ve všech ostatních 

jednotách, slet. Tato velkolepá událost motivovala členstvo k pravidelné účasti na 

cvičení i v této těžké době. Další činnost směřovala ke zvýšení brannosti národa. 

X. všesokolský slet vyvrcholil v Praze 2.- 6.7.1938, v době fašistické hrozby 

(viz. příloha č. 27). Byl dosud nejmohutnější slavností v dějinách Sokola a více než kdy 

jindy sokolové lpěli na jeho velkolepém předvedení. Slavná prostná "Přísaha republice" 

cvičilo 30 000 mužů najednou. Všechny průvody vyzněly manifestačně. Prezident 

Beneš daroval Sokolu prapor, který vyšívala jeho manželka a na nějž připjal později 

válečný kříž. Cvičilo na 350 000 účastníků. Slet se stal povzbuzením národa před 

mnichovskými událostmi. Z naší jednoty se sletu zúčastnily všechny složky. Celkem 

139 mužů a 88 žen v průvodu, žáků 201, žákyň 48 a dorostenek 108.3 Počet dorostenců 

není uveden. 

1 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zenú. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 688 . 
2 Tamtéž, s. 692 . 
3 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Jak jsme hospodařili v roce 1938 (Archiv VII 1938, s. 22). 
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Posletové období se v naší jednotě vyvíjelo následovně. Již v září, během 

napjaté situace o budoucnost republiky, správní výbor rozhodl o přemístění a uschování 

archivu jednoty. 1 V tomto měsíci také značně poklesl počet cvičícího členstva, nebot' 

byla vyhlášena mobilizace a 50 cvičenců nastoupilo vojenskou službu.2 Zároveň byla 

opět zavedena strážní služba, kterou vykonalo celkem 138 mužů, 12 žen a 17 

dorostenců z vyšehradské jednoty. 3 V říjnu byla mobilizace na nátlak velmocí zrušena 

a německá a polská armáda začala obsazovat pohraniční oblasti (1.- 10.10). Vyšehrad 

se v následné době začal starat o uprchlíky z těchto míst republiky, převážně 

o obyvatele Mimoně, naší svěřené jednoty. Dne 5. října podal president Beneš demisi 

a 30. listopadu nastoupil na jeho místo Emil Hácha. 

V noci na 15. března 1939 vtrhla hitlerovská vojska do Čech a na Moravu, 

obsadila je a proměnila v tzv. protektorát. Tomu předcházelo jednání prezidenta ČSR 

Háchy s Hitlerem v noci ze 14. na 15.3. kde Hitler oznámil Háchovi, že německá 

armáda už vyrazila k útoku na ČSR. Výhrůžkami o bombardování Prahy donutil Hitler 

Háchu k podpisu prohlášení, že "dobrovolně vkládá osud Česko - Slovenska do 

německých rukou. "4 

Stejně jako naše, tak i ostatní jednoty se snažily v rámci možností pokračovat ve 

cvičení a činnosti i v těchto těžkých dobách. Německé tajné policii- "gestapu"- však 

stejně neušlo, že se sokolská organizace stala centrem otevřeného i tajného odporu proti 

Říši. Dne 12.4. 1941, byl dán příkaz říšským protektorem K. H. Frankem k zastavení 

činnosti Sokola a uzavření Tyršova domu. Na podzim tohoto roku byla ČOS rozpuštěna 

a majetek zabaven, rozkrádán a ničen. 

1 Archiv Sokola Vyšehrad- neutříděno, Jak jsme hospodařili v roce 1938 (Archiv VII 1938, s. 22) 
2 Tamtéž, s. ll. 
3 Tamtéž, s. 12 nebo Pamětní kniha- říjen 1938 
4 BĚLINA, P. a kol. Kronika Českých zemí. Praha: Fortuna Print, 2003.s. 699. 
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5. Závěr 

První sokolské jednoty v českých zemích vznikaly jako tělocvičné, národní 

spolky v 60. letech 19. století. První založenou jednotou byl Sokol Pražský na který 

navazovaly postupně další jednoty. Sokol Vyšehrad vznikl téměř o třicet let později. 

Hlavním důvodem vzniku nové jednoty na Vyšehradě byla touha po tělocvičném 

spolku, který by sdružoval co nejvíce lidí z této části Prahy a podporoval nejen 

tělovýchovnou činnost, ale také kulturní a společenské dění místních obyvatel. 

Druhotným důvodem byl fakt, že v Sokole Pražském se platili vysoké členské poplatky 

a ostatní již fungující sokolské jednoty byly pro obyvatelé Vyšehradu vzdálené. 

Zakládající členy nové jednoty neodradilo ani vědomí, že Sokol Pražský nepodporoval 

vznik dalších jednot ve svém blízkém okolí, neboť to považoval za zbytečné tříštění sil. 

Naopak obyvateli z okolí Vyšehradu byl nápad přijat s nadšením a již na prvních 

veřejných akcích jednoty byla zřetelná podpora celého Vyšehradu. O blízkém vztahu 

většiny obyvatel svědčí i finanční příspěvky a dary po celou dobu činnosti. 

Vyšehradská jednota se řadila spíše k menším pražským jednotám co do počtu 

členstva nebo finančního jmění, ale vychovala výborné cvičence, kteří reprezentovali 

nejen naší jednotu ale i celou Českou obec sokolskou na mezinárodních závodech. Měla 

i skvělé cvičitelé a členy správního výboru, kteří řadu let působili také ve významných 

funkcích v župě nebo v ČOS. Nejdůležitějšími z nich byl Dr. K. Heller, K. Hom, 

R. Dudek. a R. Bílek. 

Sokol Vyšehrad byl jedním z průkopníků ženské tělovýchovy. V roce 1891 zde 

byl utvořen základ budoucího ženského odboru. Správní výbor ho uznal jako 

právoplatnou složku jednoty v roce 1898 a zařadil se tak mezi první ženské odbory 

vůbec. 

S městskou radou vycházela jednota dobře a dočkala se od ní i podpory v mnoha 

záležitostech. Bylo jimi například, poskytnutí místností na schůze ve Vyšehradské 

radnici v počátečních letech, propůjčování škol a pozemků ke cvičení nebo finanční 

příspěvky na úpravy letního cvičiště. 

Velkým cílem naší jednoty bylo postavení vlastní sokolovny. Základem bylo 

sehnat dostatečné množství finančních prostředků. Již dva roky po založení vzniklo 

Družstvo pro vystavění tělocvičny. Hlavním cílem družstva bylo shromáždit co největší 
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obnos, ze kterého by byla financována vlastní stavba. S uskutečněním této věci měl 

správní výbor jednoty dost problémů. Jedním bylo získání pozemku pro stavbu, které se 

táhlo řadu let a dalším úskalím byla samotná stavba. Okolí Vyšehradu podléhalo po 

1. světové válce novým regulačním plánům, které nepovolily stavby na původně 

plánovaných místech. Až po několika ústupcích a mnohonásobném přepracování 

projektu byla stavba povolena. Dočkal se tedy i vyšehradský Sokol po 43 letech od 

vzniku jednoty svého vlastního domova. 

Vrcholné období vyšehradský Sokol prožíval v letech první republiky, kdy 

muselo být pozastaveno přijímání nových členů, převážně žáků a žákyň, pro nedostatek 

místa ke cvičení. Ještě většího vzrůstu členstva se Vyšehrad dočkal po otevření vlastní 

sokolovny v r. 1933, kdy díky novým možnostem více stoupla také úroveň cvičení. 

Ani historické události následujících let, jakými bylo rozpuštění Sokola v roce 

1941 nacisty nebo centralizace tělesné výchovy a sportu komunisty po únoru 1948 

a likvidace ČOS v roce 1952, nezastavily vývoj této jednoty. Činnost Sokola Vyšehrad 

zdárně pokračuje i dnes, jak na poli sportovním tak i výchovném. Současně sdružuje 

oddíly všestrannosti a gymnastiky všech věkových kategorií a úspěšně reprezentují 

Vyšehrad i sportovci ve volejbale i basketbale. 
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příloha č. 4- fotografie I. ženského odboru jednoty z roku 1891 
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příloha č. 5 - prapor jednoty 

příloha č. 6 - slavnost Rozvinutí praporu 



příloha č. 7- pozvánka na I. Šibřinky jednoty 

. --·.-\ 
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. 
Šibřinky .. Sokola" na 1\rál. Vyšehradě. 

VY$€17~/\D 
za panování krále Václava 

}\O ]'IV ll\<:. 

14. leden 1895 8 hodil 

příloha č. 8- fotografie Staré Gardy z roku 1896 



příloha č . 9 -svěřená jednota- Sokol v Ledvicích 

příloha č . 10- fotografie I. trubačského sboru jednoty 
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příloha č. ll- IV. Všesokolský slet v Praze 

l4~ rlií.lvičen í o IV. sletu všesokolském v Praze 1901. 

:-lák I. S\·azu čt.kt••lov ~uko l sl\·:.. - F .. t. a rep . I !tunik & Hausler·~ hazc .• Tiskeru Aloisa Wiesnera v Prase. 

příloha č. 12- V. všesokolský slet v Praze- závodní družstvo jednoty 



příloha č. 13 - Lvov 1903 

příloha č. 14- Lvov 1903 



příloha č. 15 - Záhřeb 1906 
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příloha č. 18 -Věstník Sokola na Královském Vyšehradě 1899 

·1899· 

V~T 
SOKOLA 
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příloha č. 21 - popřevratová sokolská stráž jednoty, 1918 
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Vaněč ek Vachulka Koula 
V.Bezouška 
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příloha č. 23- fotografie Dr. Karla Hellera 

JUDR . KAREL HELLER 

* 12/9 1876 t 4/1 1931 
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Oddil " h á z e n á " 1928. 
--------------------------------
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příloha č. 26 -budova dostavěné sokolovny, 1933 



příloha č. 27 -X. všesokolský slet, 1938 

X.slet všesokolskt r.1938. 
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