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Teze disertační práce

Historie tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909 – 1948

Jádrem mého úsilí bylo obsáhnout dějiny katolické tělovýchovné organizace Orel v Čechách v letech 

1909-1948. V našem prostředí ani v zahraničí dosud neexistuje monografická práce o dějinách Orla. Zabývám 

se téměř výhradně působením Orla v Čechách kvůli zemským specifikům a odlišným podmínkám vývoje 

moravského, slezského, slovenského resp. karpatoruského Orla. Zároveň se jedná o natolik hutnou látku ke 

studiu, že Orel v ostatních částech někdejšího Československa si zaslouží zvláštní zpracování. V tomto 

ohledu registruji zájem dalších badatelů o toto téma. 

O Orlu pojednávám v kontextu politického a společenského vývoje našeho státu. Jelikož se jednalo 

do značné míry o inspiraci ze zahraničí, pozastavuji se blíže u slovinských resp. obecně jihoslovanských 

kořenů orelského hnutí. Český Orel se sice ve Slovinsku inspiroval, vydal se však svojí individuální cestou. 

Nikdy se nejednalo o formálně a strukturálně unifikovanou slovanskou organizaci Orla. Kontakty obou 

orelských sdružení v Čechách a ve Slovinsku resp. v ČSR a Jugoslávii měly především svůj vzájemně 

inspirační, reprezentační a solidaristický význam. K setkávání docházelo za předem plánovaných příležitostí, 

jimiž byly většinou slety. Zde jsem se také dotkl některých spřízněných organizací, polského katolického 

Sokola, česko-amerického Katolického Sokola anebo dalších neslovanských katolických tělovýchovných 

spolků z Francie, Belgie, Německa a dalších zemí. Kolegiátní sdružení si Československý Orel hledal i mezi 

Lužickými Srby v Německu. Obdoba českého Orla, nazývaná Milčenno, v hornolužické oblasti však 

nepřerostla v masovou organizaci a fakticky se nerozvíjela.   

Pro integritu tématu a terminologické vymezení je třeba reflektovat dějiny naší tělovýchovy v jejich 

plné šíři. Orel byl v Čechách součástí velké spolkové tělocvičné obce, v níž s ním o přízeň českých obyvatel 

soutěžily jednotlivé tělovýchovné spolky, které se profilovaly zároveň politicky a ideologicky. Proto jsem se pro 

srovnání zabýval Československou obcí sokolskou, DTJ a FDTJ a o jejich konkrétním střetávání s Orlem. 

Vedle nich v této oblasti působily politicky neutrální, specializované sportovní svazy (fotbalový svaz, svaz 

kánoistiky ad.), jejichž záběr nebyl tak univerzální jako u zmíněných historických národních spolků. 

Samotnou práci o českém Orlu jsem traktoval podle chronologické osy: Orel v Českém království 

úzce spojený s křesťanskosociální stranou (1909-1918), Československý Orel v české části ČSR (1919-1938 

resp. 1939), Orel na počátku Protektorátu Čechy a Morava (do r. 1941 resp. 1942). Mapoval jsem rovněž 

orelské osudy  od osvobození po nástup komunistů k moci. Přes orelské procesy jsem dospěl k orelskému 

exilu, nepovedeným pokusům o domácí obnovu v čase Pražského jara, až k třetí obnově v prosinci 1989 resp. 

zkraje roku 1990.  
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Kvůli zasazení do kontextu sociálního a politického vývoje jsem časově téma rozšířil před rok 1909 

(přípravná fáze, zahraniční inspirace, příčiny vzniku Orla), na druhou stranu jsem překročil vymezený rok 

1948 i geografickou vázanost na Čechy (Orel v Rakousku, exil v západní Evropě, zámoří). Pro komplexnost a 

přehlednost tématu jsem se vydal za rok 1948 a přiblížil osudy malé orelské emigrantské organizace, jejíž 

členové se ve svobodném světě snažili zachovat kontinuitu Orla a z uprchlických táborů (zejm. Murnau) si 

orelskou myšlenku nesli do širého světa. Čelnými postavami orelského exilu byli historik Bohdan Chudoba 

nebo politický vězeň komunismu Jiří Malášek. Navzdory roztříštěnosti exilového hnutí a velkým vzdálenostem 

bydlišť dokázali exulanti založit zahraniční župu, jež se členila do kontinentálních orelských oblastí (např. 

orelská oblast arcibiskupa A. C. Stojana v USA, oblast biskupa St. Zely v Kanadě ad.). Doma se po únoru 

1948 orlové snažili zbrzdit zabavování spolkového majetku a ochraňovat svoje lidi (např. organizováním 

únikových cest z republiky). Dočkali se zákazu a perzekuce. Nejmladší část historie sdružení představuje jeho  

polistopadová obnova a současná činnost, jichž jsem se v závěru také dotkl.  

Při pojetí mého textu je nutné vzít v potaz historické organizační členění Orla do žup a jednot. Vedení 

organizace se nacházelo na ústředním sekretariátu v Brně. Župy představovaly krajské organizace a jednoty 

místní organizace. Máme-li na mysli české prostředí, věnoval jsem se celkem čtyřem zastřešujícím 

organizacím v české zemi: župě ing. B. Pospíšila ve středních a severních Čechách se sídlem v Praze, župě 

J. S. Koziny v západních Čechách se sídlem v Plzni, královéhradecké župě E. J. N. Brynycha a konečně  

jihočeské orelské župě se sídlem v Českých Budějovicích, jež nesla jméno národního buditele a katolického 

biskupa J. V. Jirsíka. Župy měly pod sebou nižší organizační uskupení – jednoty, které vedly samostatnou 

agendu o své činnosti, která – v případě, že se zachovala, - může skýtat velké množství studijní látky.   

Ve vědomí, že se jedná o organizaci působící v uvedené době na celém území našeho státu, jsem 

učinil odbočku k moravskoslezské, slovenské a karpatoruské větvi Orla ve sledovaném období. Vedoucí 

složkou hnutí byla zvláště od začátku 30. let po centralistickém prosazení župního zřízení na úkor dřívějších 

zemských svazů, umožňujících jistou autonomii na ústředí, moravskoslezská orelská organizace v čele 

s říšským, tj. celostátním, starostou Msgre. J. Šrámkem v čele. Odstředivé tendence zaznamenáváme u 

východočeského orelstva, jehož starosta J. Polák pociťoval negativně šrámkovský monopol v organizaci. 

Přesto zachoval jednotu s ústředím. Slovenské autonomistické tendence se projevovaly nejen v politice, nýbrž 

i v tělocvičném ruchu slovenského Orla. V roce 1935 fakticky odešli slovenští funkcionáři z celostátního 

vedení Orla a svou organizaci začali nazývat Slovenský Orol. K formálnímu výstupu z jednotné organizace 

sice nedošlo, avšak Slováci svou činnost nadále vykonávali samostatně a brněnské vedení ignorovali. 

Politicky se některým slovenským orlům, identifikujícím se s předsedou Slovenské luďové strany A. Hlinkou  

(SLS, později HSLS), jevilo jako schizofrenní být v HSLS a podporovat tak hlinkovskou autonomistickou a 

nacionální politiku a zároveň spadat v tělocvičném hnutí pod Hlinkova protivníka Šrámka. III. sjezd 

Slovenského Orla 13. – 15. srpna 1938 se odehrával v protičechoslovakistickém duchu. Ve světle 



4

slovenského vývoje bylo přirozené, že Orel ve Slovenském státu splynul s hlinkovskými strukturami. Cvičící 

mladí orlové byly sjednoceni s organizací Hlinkova mládež. Jedním z důsledků jednání orlů-autonomistů a 

hlinkovců byla i poválečná restrikce vůči slovenskému katolickému spolkovému životu. S odůvodněním, že by 

obnovený slovenský Orel mohl poskytnout prostor někdejším luďákům, se o jeho opětném konstituování spíše 

diskutovalo. Šrámkovo ústředí však žádné výrazné kroky ke svému rozšíření na Slovensko nepodniklo. Řídká 

aktivita Orla se týkala i Podkarpatské Rusi. Orel zde zapustil nepříliš hluboké kořeny až v roce 1938 a nestačil 

naplno rozvinout svoji činnost v nejvýchodnějším cípu republiky. Politické události následující doby jeho práci 

přerušily. Rakouská župa ve Vídni představovala krajanský subjekt stejně starý jako organizace v ČSR.  

Hlavním a základním těžištěm práce zůstal Orel v Čechách, jeho činnost a struktura s krajskými 

organizacemi – župami a místními jednotami ve městech a v obcích. Na základě celkem dostupného a 

bohatého studijního materiálu jsem se pokusil přiblížit roli, kterou Orel hrál ve 1. polovině 20. století v české 

společnosti, a jeho funkci v širokém lidovém katolickém hnutí, zvláště v rámci struktury Československé 

strany lidové (ČSL). Ačkoliv se jednalo o tělovýchovnou organizaci, byl Orel personálně a ideově propojen 

s ČSL. Tento úzký vztah Orlu poskytoval posilu a politickou základnu v bojích proti pokrokářským, liberálním a 

socialistickým skupinám, které v Orlu spatřovaly dalšího hlasatele klerikalismu, tj. katolictví propojeného 

s politikou. Hlavní praktickou náplní orelské činnosti byla tělovýchova (prostná, pořadová cvičení, pohybové 

hry, nářaďové cviky). Orlové provozovali svoji tělovýchovu ve vlastních spolkových budovách – orlovnách –, 

v pronajímaných školních tělocvičnách, restauračních sálech nebo na venkovních hřištích. Kromě klasických 

prostných a nářaďových cviků se nechávali inspirovat novými tipy tělovýchovy a sportů. Hojně se od první 

republiky věnovali atletice, míčovým hrám, plavání, pěší turistice, ale třeba také cyklistice, tenisu, lyžování 

nebo jízdě na koni. Specifickou tělovýchovnou aktivitou zejm. od poloviny 30. let 20. století byla branná 

výchova, kde se členové i členky učili zacházet se střelnými zbraněmi, závodili v běhu, prokazovali orientační 

znalosti v terénu, připravovali se na zvládání situace při vojenském útoku, podstupovali zdravotnické kurzy 

atd. S Orlem je spojena také činnost kulturní. Oblíbená byla ochotnická divadla (např. v jednotě Dobříš), 

loutkářské divadelní kroužky, v bohatších jednotách byly zřizovány licencované biografy.  

Zjednodušujícím pojmenováním Orla bylo „lidovecký Sokol“, čímž se zdůrazňovalo napojení spolku 

na Československou stranu lidovou (ČSL). Nejvýraznější ilustrací této vazby byla překrývající se funkce 

starosty Orla a předsedy ČSL. Oba posty v sobě spojoval celoživotně Msgre. ThDr. Jan Šrámek. I jeho životní 

pouť je důležitá pro orelské dějiny, neboť Šrámkův osud byl do značné míry identický s osudem „jeho“ 

tělovýchovné organizace. Přes personální propojení řady orlů s lidovou stranou byly obě organizace formálně 

samostatné a v jejich historii nalézáme i případy konkurenčních svárů a bojů o členy. Takovým příkladem je 

soutěžení mezi Orlem a Mladou generací ČSL nebo Orlem a Sdružením katolické mládeže během první 

republiky. V českém Orlu se vedle zakladatele J. Šrámka, který reprezentoval celou organizaci navenek, 
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objevuje řada dalších výrazných osobností, z nichž nelze opominout průkopníka dělnického katolického hnutí 

T. J. Jirouška, orelské zakladatele ing. Bedřicha Pospíšila, Josefa Poláka, P. Aloise Tylínka a další. 

Spolu s ČSL ve světské rovině představovala katolická církev dalšího, duchovního podporovatele 

orelské organizace. Členy Orla bylo možné vidět na mnoha náboženských akcích, poutích, procesích, 

slavnostech Božího Těla, exerciciích aj. Řada kněží vstupovala do Orla. Klérus dokonce tvořil organizační 

kádry, nezřídka obsazoval funkce starostů jednot a žup, pravidelně vzdělavatelů. Celé dějiny této 

tělovýchovné organizace v Čechách se prolínají s působením katolické církve v naší společnosti. Důležitou 

kapitolou je Orel a tzv. kulturní boj po r. 1918, kdy orlové mnohdy suplovali policii při obraně církevního 

majetku, o nějž usilovali příslušníci nové Československé církve. Šlo o bývalé katolíky, kteří v některých 

farnostech převážili věřící věrné Římu, a z tohoto titulu si činili nároky na katolické kostely a fary. 

Jelikož Orel, podobně jako Sokol, byl zaměřen primárně na sport a tělovýchovu, jež pěstoval 

v souladu s křesťanskou morálkou, bylo neméně důležité zaměřit pozornost ke konkrétnímu obsahu orelské 

tělovýchovy. Soustředím se na sportovní odvětví provozovaná orly, na české orelské slety a jejich účastníky. 

Pro přesnost v označení hlavní orelské spolkové činnosti bylo nutné rozlišovat mezi tělovýchovou a sportem 

v Orlu. Tělovýchova spočívající v neoddělitelném spojení fyzického a duševního růstu předcházela sportu, 

který byl chápán jako prostá soutěživost a zábava, tedy až coby druhořadá náplň činnosti. 

Pro hodnocení role, jakou Orel sehrál v naší historii, bylo důležité, jak se jako katolická organizace 

vyrovnával s politickými, hospodářskými a duchovními změnami v české společnosti 1. poloviny 20. věku. 

Jako jeden z hlavních bodů zde vyvstává jeho dlouholetá konfrontace se Sokolem, který byl v porovnání 

s Orlem sekularizovaná liberální instituce. Velká část katolíků byla před rokem 1909 členy Sokola a založení 

autonomní katolické tělovýchovné organizace pokládali sokolové za zradu národní jednoty. Orlové jej naopak 

hodnotili jako nezbytný krok pro uchování katolické víry věřících členů Sokola. Zvláště v čase vzniku Orla 

docházelo k četným srážkám liberálů s katolíky, ačkoliv odliv do Orla se netýkal celoplošně všech věřících 

sokolů. 

Nevykresloval jsem Orla jako stín Sokola nebo jako stálého nepřítele všeho liberálního. Spolková 

publicistika volala neustále na poplach před sokoly, liberály, socialisty, zednáři ad. Avšak běžný život 

v jednotách byl zaměřen na rozvoj tělovýchovy a snažil se přizpůsobit běžným potřebám svých členů. 

Ideologická vyhraněnost a definování nepřítele mělo udržovat ostražitost členstva. Avšak propaganda 

netvořila páteř praktického programu hnutí. Jeho prvorepubliková historie vypovídá o identifikaci 

s Československou republikou a systémem parlamentní demokracie. V čase mnichovské krize se Orel 

postavil aktivně k obraně republiky. Se Sokolem, DTJ, legionáři a dalšími organizacemi se 14. října 1938 spojil 

do Svazu občanské pohotovosti, jenž koordinoval činnost civilistů, kteří svoje síly nabídli úřadům a armádě 

(např. pořádková služba, branná výchova atd.). Nešlo o institucionální spojení, nýbrž o federaci samostatných 

spolků určenou pro obranu státu. Druhorepubliková vláda a zejm. její vedoucí agrární křídlo usilovala o 
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sjednocení tělovýchovy pod státním vedením. Orlové svoji samostatnost ubránili proti prvnímu 

totalitarizačnímu pokusu. Zákaz organizace vyhlásili až němečtí okupanti r. 1941 resp. 1942. 

V řadách spojenců padlo za druhé světové války 332 orlů. Připomínanými členy Orla jsou zejm. parašutisté 

Josef Bublík, Jan Kubiš, Jozef Gabčík a Josef Valčík, kteří provedli atentát na Heydricha. V koncentračním 

táboře Dachau zahynul orelský vzdělavatel a augustiniánský kněz P. Augustin Schubert. Za odbojovou 

činnost v organizaci vojenského podzemí Obrana národa byl popraven náčelník Orla MUDr. Vojtěch Jílek. 

Během 1. i 2. světové války i za 3. odboje se orlové zapojili do hnutí odporu a mnozí z nich zaplatili za 

tuto angažovanost životem. V období 3. republiky až do roku 1948 Orel bránil samostatnost svého spolku a ve 

shodě se Sokolem a DTJ i přežití samostatného spolkového života jako takového. Stavěl se proti unifikačním 

tendencím v tělovýchově, za nimiž stáli komunisté. Hned po únoru 1948 byl Orla decimován zatýkáním 

čelných funkcionářů, jichž bylo na 200 odsouzeno do vězení, zabíráním majetku a zastrašováním. Činnost 

Orla byla až do jeho definitivního zákazu roku 1950 soustavně podvazována. Již po únoru se nedá hovořit o 

pasivním přežívání, spíše o okamžitém nástupu do ilegality, vnitřní emigrace i fyzickém odchodu za hranice. 

Akční výbory Sokola působící v Orlu zamezily další samostatné činnosti. Tam, kde orlové setrvali ve 

vyakčněných jednotách, probíhalo cvičení a další činnost pod sokolskou hlavičkou. 

Pro orientaci a poznání orelské filozofie bylo důležité učinit srovnání Orla s obdobně silnými 

tělovýchovnými organizacemi dané doby. Proto jsem se rámcově věnoval i konkurenčním spolkům.  Spolek 

Orel vytvářel specifické vnitřní sociální prostředí. Uvnitř tohoto organismu se vyvíjely zvláštní vazby, které 

navenek – v občanském životě – často neplatily (tykání členů během akcí, rovnost členů, vykonávání 

povinností v souladu s funkcionářskou strukturou, která nekopírovala vždy sociální postavení členů). Nabízela 

se zde řada aspektů ke zkoumání. Patří sem dělnická otázka, neboť Orel se prvořadě soustředil na nižší 

sociální vrstvy. Střetávání s obdobně zaměřenými socialistickými a liberálními spolky, včetně vzájemné 

mediální konfrontace, jsem se snažil také zapracovat, v př. Sokola a Orla porovnat a  kvantifikovat. V četnosti 

kritiky a útoků ve spolkovém tisku Orel předčil Sokola. Prakticky Orel využil každé příležitosti, aby svého soka 

zkritizoval, zatímco sokolové se spíše soustředili dovnitř organizace a protiorelskými články spíše šetřili. 

V ideové rovině se sluší poukázat na roli katolického kněžstva, které působilo na všech organizačních 

úrovních v různých funkcích, zejm. ve funkci vzdělavatelů, majících za úkol dohlížet na náboženský růst svých 

členů a vychovávat je v katolické víře. V souvislosti se samostatným spolkovým hnutím katolíků připadla 

významná role katolickým ženám, které se hojně uplatnily v řadách Orla. Sledoval jsem angažovanost žen v 

katolické tělovýchovné organizaci, jejíž vedení tvořili muži, tím více, že se v případě žen-orlic jednalo často o 

sebevědomé a aktivní spolkové pracovnice.  

Orelstvo vzdáleně připomínalo jakousi brannou složku čs. katolického hnutí. Pověst branné 

organizace si Orel získal díky příslušnosti řady svých členů k čs. legiím a dobrovolnické službě při obraně 

celistvosti nové republiky proti maďarským bolševikům r. 1919. Vojenský charakter tělovýchovy se realizoval 

file:///C:\wiki\Josef_Bubl%C3%ADk
file:///C:\wiki\Jan_Kubi%C5%A1
file:///C:\wiki\Heydrich


7

také v branných kurzech Orla. Zejm. ve 30. letech 20. století byl tělocvik chápán jako součást přípravy na 

obranu republiky. Jednalo se o zvyšování tělesné kondice a otužilosti pomocí tělocviku se zapojením 

vojenských průvků, na některých místech Orel vytvářel branné oddíly, které cvičily s replikami zbraní i 

s pravými zbraněmi. 

Pohledem do někdejšího spolkového života orlů jsem zjistil zajímavé údaje o každodennosti členů a 

funkcionářů tohoto katolického spolku. Nabízí se zde pohled na dobové odívání (cvičební a slavnostní 

stejnokroje), užívanou symboliku (znak orel s křížem na štítu – symbolem víry, státní vlajkou – symbolem 

vlasti a činkou – symbolem síly), způsob komunikace, stavebnictví (orlovny), spolkové tradice, dobová média 

atd.  

Hnutí mělo univerzální povahu v technickém slova smyslu. Univerzalita spočívala v tom, že katolíci 

mohli efektivně využít Orla nejen ke spolkovým (sportovním, zábavním), náboženským a propagačním 

účelům, ale také jako pořadatelskou službu. Orel se mnohostranně uplatnil na náboženských, kulturních i 

tělovýchovných akcích. Příkladem jsou oslavy Svatováclavského milénia r. 1929 nebo Sjezd katolíků 

Republiky československé r. 1935.   

Téma Orel se společensky více promítlo v médiích r. 2009 při 100. výroční vzniku organizace. Mým 

záměrem bylo v předkládané disertaci celistvě zpracovat vymezené téma, přičemž jsem si byl vědom  

roztříštěnosti studijního materiálu, zejm. pramenů. V mnoha případech neexistují prameny žádné, protože 

němečtí okupanti zabavili spolkové knihy a další dokumentaci, což mělo za následek často jejich nenávratné 

ztracení. Také komunisté zabrali s majetkem písemnosti, jež dnes již nelze dohledat. A tak vedle skromných 

archiválií jsem čerpal primárně z dobře dosažitelných pramenů – hlavně z dobové publicistiky. Literární reflexe 

Orla je minimální a vyskytuje se spíše v literatuře a memoárech katolické provenience. Příkladem jsou 

vzpomínky premonstrátského opata ze Želiva Víta Tajovského. Zajímavé bylo hovořit s žijícími pamětníky, 

např. Božetěchem Kostelkou z Brna nebo PaedDr. Richardem Průchou z Plzně. Jejich svědectví jsem do 

práce rovněž zakomponoval. 

Po rigorózní práci na téma Msgre. Bohumil Stašek, příběh kněze v politice, jsem si ověřil, že méně 

problematické je zabývat se jednotlivostmi (např. Svatováclavským dnům orelstva, zásadnímu sletu) nebo 

jedné osobě (např. A. Tylínkovi, čelnému pražskému organizátorovi), avšak syntetizovat činnost čtyř žup s 

desítkami jednot a košatými vztahy uvnitř i navenek bývá složitější a vyžádá si osobní nasazení a vynaložení 

značného badatelského času. Stále zůstává množství osob, událostí, charakteristik a dalších námětů 

k pokračování v tématu. Pevně doufám, že i tak moje práce bude použitelným příspěvkem pro dějiny jednoho 

z významných historických spolků našeho národa. 
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