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CÍL PRÁCE 

Disertační práce má poměrně rozsáhlé téma „Sokolská identita: dříve a nyní“, a to 

s ohledem na skutečnost, ţe v roce 2012 Sokol oslavil jiţ 150. výročí od zaloţení v roce 1862. 

Během existence byla činnost spolku rŧzným zpŧsobem narušena (rozpuštění ČOS v prŧběhu 

1. světové války, úplný zákaz Sokola v roce 1941, omezení činnosti po roce 1948 a její 

zastavení v roce 1952), coţ do vnímání sokolstva zevnitř i zvenčí významně zasáhlo. Sokol 

vznikl v době 3. fáze národního obrození, kdy docházelo k formování moderních národŧ. 

Právě díky době Sokol vznikl na vlasteneckém základě jakoţto národní spolek, přičemţ je 

otázka, zda je jím i v současnosti. 

Práce má tedy ukázat, k jakým změnám v sokolské identitě docházelo a jak se 

projevuje nyní. Na samotnou identitu (shoda ve všech vlastnostech, totoţnost/konkrétní 

celistvá, ničím nezaměnitelná podstata, kterou se od sebe liší jednotlivá lidská individua
1
), 

respektive sokolství, lze nahlíţet z hlediska motivace (proč se lidé stávají členy Sokola) v 

několika rovinách – společenské, vlastenecké, zdravotní, tělovýchovné/sportovní a estetické – 

přičemţ práce by měla ukázat, která v prŧběhu času převládá. 

 

PRAMENY A METODIKA 

Aby bylo moţné tak široké téma postihnout, je práce rozdělena na dvě části – 

teoretickou a praktickou, respektive historickou a současnou. S ohledem na rozsáhlý literární i 

archivní fond, který o sokolské problematice pojednává, byla historická část pojata spíše 

deskriptivně – byla zrekapitulována jiţ známá data o sokolství, přičemţ práce předních 

historikŧ byly záměrně konfrontovány s archivními prameny a pracemi sokolských autorŧ.  

V části odkázané na současnost byl vedle teoretického a deskriptivního přístupu 

(struktura ČOS apod.) vyuţit rovněţ terénní výzkum (praktická část), v němţ jsou zastoupeny 

jak kvalitativní metody zúčastněného pozorování (šibřinky Sokola Praţského – jak probíhají a 

jaké se těší oblibě) a rozhovorŧ s vrcholnými představiteli Sokola, tak kvantitativní metoda 

dotazníkového šetření zaměřená na vnímání Sokola a sokolských hodnot mezi členy spolku i 

„nesokolskou“ veřejností. Dotazníky byly sestaveny na základě protichŧdných názorŧ o 

Sokole, které se objevovaly zejména po XV. všesokolském sletu 2012, přičemţ byly následně 

konzultovány s několika sokolskými představiteli. Při sestavování dotazníkŧ byl rovněţ 

zohledněn předpoklad, ţe v minulosti byla silná vazba na národ, přičemţ bylo cílem zjistit, 

jak je na Sokol pohlíţeno v současné době, kde je v České republice vlastenectví vidět spíše 

                                                 
1
 Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2001, heslo identita, s. 319. 



při hokejových turnajích národního týmu (stačí si vzpomenout na zaplněná náměstí po zisku 

zlaté medaile na mistrovství světa nebo zimních olympijských hrách 1998 v Naganu), a co 

vlastně motivuje lidi k členství v Sokole (předpokladem bylo kvalitní cvičení za dobrou 

cenu). Sokol má od počátku specifickou symboliku, přičemţ na její dílčí část bylo šetření také 

zaměřené (např. oslovení bratře/sestro, u něhoţ byl předpoklad, ţe se vyjma oficiální 

korespondence příliš nevyuţívá). Rozhovory s vrcholnými představiteli měly ukázat na 

problémy a úspěchy, se kterými se setkávají v rámci své pŧsobnosti, dále to, jak vnímají 

postavení Sokola v soudobé české společnosti a na cíle, které by si mělo sokolské hnutí klást. 

 

PŘÍNOS PRÁCE 

Vyústěním práce je samotný závěr, jenţ obsahuje výslednou analýzu a interpretaci dat, 

respektive komparaci proměn sokolské identity, coţ by mělo být také největším přínosem 

práce v jinak jiţ poměrně probádané problematice Sokola. S ohledem na analyzovaná zjištění 

je zde zároveň nastíněno moţné směřování Sokola do budoucna. 

 

SHRNUTÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL 

1) Úvod – obsahuje: cíle práce, metodiku, kritiku pouţitých zdrojŧ a literatury. 

2) Vznik a rozvoj Sokola za éry Miroslava Tyrše – Historické pozadí, zaloţení 

Tělocvičné jednoty praţské, osobnosti (zejména první starosta J. Fügner a první 

náčelník M. Tyrš), symbolika, aktivity, Tělocvičný spolek paní a dívek praţských. 

Vliv na utváření sokolské identity v počátečním období mělo několik faktorŧ, z nichţ 

nejvýraznější byla politická situace v zemi. Spolek byl zaloţen v době uvolnění od 

Bachova absolutismu, kdy panovalo „obecné nadšení“ pro zakládání spolkŧ. Po 

rakousko-uherském vyrovnání byla ještě větší potřeba dávat najevo vlastenecké cítění 

a členská základna rostla. Naopak po neúspěchu tzv. fundamentálních článkŧ 

docházelo ke stagnaci, poklesu celospolečenské morálky aţ (zvláště mimo Prahu) 

úbytek členstva. Dalším faktorem byla práce vedení Sokola Praţského, podle jehoţ 

vzoru byly zakládány další jednoty. Spolek se navenek prezentoval výlety, při kterých 

dávali členové okázale najevo nadšení pro „českou věc.“ Utvářela se i vnější 

symbolika spolku – oslovování, pozdrav, prapor, či kroj, jehoţ součást (červená 

košile), představovala sympatie s Garribaldiho italským osvobozeneckým hnutím 

(Fügnerŧv nápad), a kvŧli němuţ se do Sokola na krátký čas hlásili i tzv. parádníci. 

Právě díky J. Fügnerovi měl Sokol Praţský potřebné materiální zázemí. M. Tyrš zase 

vypracoval chybějící metodiku, tělocvičné názvosloví a sokolskou filozofii věčného 



ruchu, věčné nespokojenosti, jeţ měla zaručit celospolečenský pokrok. Rozpačitě 

pŧsobil záměr zapojit se do řad rakouské armády v prŧběhu prusko-rakouské války 

v roce 1866, kdy byl rovněţ zaznamenán úbytek členstva, přestoţe někteří sokolové se 

zapojili k zabezpečení pořádku během pruské okupace Prahy. Ve specifických 

podmínkách se utvářela sokolská identita u ţen, které zprvu plnily jen reprezentační 

úlohu (např. při svěcení praporu) a vstup do Sokola jim byl zapovězen, neboť cvičení 

ţen bylo povaţováno za nemorální. Situace se změnila v podstatě aţ v roce 1869 

zaloţením Tělocvičného spolku paní a dívek praţských, který měl samostatnou právní 

subjektivitu a v Sokole Praţském fungoval jako platící nájemník. Oproti Sokolu zde 

panovala jiná atmosféra - ţeny si netykaly, nesměly pořádat výlety a spolek byl 

celkově více obrácen do sebe, vně se prezentoval jen veřejnými cvičeními. Jeho první 

cvičitelka Klemeňa Hanušová se však zaslouţila o rozvoj dětské tělovýchovy a 

zdravotního cvičení. Zjednodušeně se dá říct, ţe ţeny měly pěstovat tělesnou výchovu 

proto, aby se mohly stát silnými matkami, které vychovají zdatné členy národa. 

U muţŧ se zase objevila zásluhou Tyrše poprvé myšlenka, inspirovaná téţ německými 

Turnery, jeţ počítala s cvičením jakoţto s přípravou k národní brannosti. 

3) Sokol po smrti Miroslava Tyrše do roku 1914 – Pohřeb M. Tyrše, Tyršovi 

následovníci, vznik ČOS, ţenské odbory, sletová tradice, sokolstvo a sport. V prŧběhu 

sledovaného období sokolstvo čelilo několika výzvám. Především bylo třeba 

vypořádat se s náhlým úmrtím M. Tyrše. Ačkoliv v době smrti jiţ nebyl na pozici 

náčelníka, pro sokolstvo i veřejnost to byla velká ztráta. Jeho pohřeb se stal národní 

politickou manifestací, které se zúčastnila řada osobností nejen z řad Sokola. Jiţ 

M. Tyrš plánoval centralizaci Sokola, avšak úřady to za jeho ţivota nepovolily. Aţ 

v roce 1884 vznikla první ţupa, v roce 1888 pak ČOS, přičemţ Sokol Praţský potvrdil 

výsostné postavení, neboť měl jako jediná jednota status samostatné ţupy. Do čela 

organizace praţské a později celostátní se postavili Josef Scheiner (starosta) a Jindřich 

Vaníček (náčelník), který navázal na myšlenku brannosti a obohatil cvičební soustavu 

o nové prvky, které se naučil během stáţe na francouzské vojenské akademii. Oba dva 

čelní představitelé byli nepochybně silní a schopní jedinci, kteří dokázali Sokol 

posunout na vyšší úroveň. K tomu je nicméně nutné dodat, ţe pro Sokol nepracovali 

jen oni, ale řada dalších činovníkŧ a nadšencŧ, ať uţ na úrovni ústředí/ţup/jednot. Na 

úrovni ústředí se řešilo několik zásadních otázek, např. podpora jednotám v německém 

pohraničí. Pro řešení této problematiky vznikl v rámci ČOS samostatný menšinový 

odbor. Jednoty měly i jiné problémy související např. s nečinností, a proto si zvaly 



činovníky z ústředí na motivační přednášky. Lze se domnívat, ţe v konečném 

výsledku sokolstvu centralizace prospěla, jelikoţ jednoty se měly kam obracet se 

svými problémy. Nakonec asi byla otázka času, kdy ke vzniku nějakého ústředí dojde, 

neboť ji plánovalo jiţ předchozí vedení, ale doba musela tak říkajíc dozrát. Přes 

ústupky ve sjednocování Sokol zŧstával pod dohledem úřadŧ, o čemţ svědčí např. 

zákaz společné účasti na gymnastických závodech v Paříţi pod hlavičkou Sokola, či 

omezení na zamýšleném sletu r. 1887, kvŧli kterým byl nakonec zrušen. Navenek 

pŧsobil Sokol stále apoliticky, nicméně byl silně vlastenecky orientován, jako hlavní 

nepřátelé byli z ústředí označováni Němci a klerikálové, coţ bylo dáno určitě i 

pŧsobením katolického Orla, který představoval konkurenci. Dalším konkurentem se 

stávaly sportovní kluby, kvŧli nimţ bylo třeba řešit postoj sokolstva ke sportu. Ten byl 

poměrně ambivalentní, kdy někteří sokolové jej kategoricky odmítali kvŧli přílišné 

orientaci na výkon jednotlivce a chybějící vlastenecký potenciál, někteří v něm naopak 

viděli moţnost přitáhnout do Sokola cvičící dorost. Vedení Sokola tento rozpor 

vyřešilo nakonec poměrně „šalamounsky“, kdyţ ponechalo jednotám „volnou ruku“ 

ve výběru cvičení i cvičitelŧ. Další samostatnou „kapitolou“ byla otázka postavení ţen 

v Sokole. Tělocvičný spolek paní a dívek praţských ţil relativně dlouho svým 

vlastním ţivotem mimo Sokol, a tak zŧstal poněkud zakonzervován ve svých 

pravidlech. „Svěţí vítr“ přinesla téměř o dvacet let později jeho bývalá členka Barbora 

Šourková, díky níţ vznikl v roce 1895 první ţenský odbor při vyšehradské jednotě. 

V této souvislosti je však nutné se ptát, nakolik to byla výhra, kdyţ ţenské odbory 

byly, na rozdíl od Tělocvičného spolku paní a dívek praţských v podřadném postavení 

vŧči muţskému členstvu. Tělocvičným umem při veřejných si ţeny vyslouţily právo 

cvičit na sletu konaném 1901, avšak do sletového prŧvodu nesměly. Je otázkou, 

nakolik to bylo dáno chybějícím slavnostním krojem, který nosili muţi, aby jim 

pomohl dotvářet „image“ a vlastenecky pŧsobit, a nakolik si jen muţi „hájili to své“. 

Roku 1911 sice byla ustanovena samostatná ţenská komise v rámci ČOS, stejných 

práv jako muţi se však ţeny dočkaly aţ po první světové válce s příchodem první 

republikové ústavy, jeţ zaručovala rovnost pohlaví. K vnější propagaci a získávání 

nových členŧ sokolstvu dobře poslouţily slety, přičemţ ty, které se konaly v době 

výstav 1891 a 1895 byly silně vlastenecky orientované a poloţily základ pro sokolské 

muzejnictví. Následující slety zase ukázaly branný potenciál sokolstva a také 

spolupráci se zahraničními „partnery“.  



4) Sokolstvo za první světové války – Vypuknutí války, sokolstvo a legie, zapojení 

v domácím odboji, spolková činnost za války, charitativní činnost, vznik ČSR. 

V Sokole se dodnes traduje údajné prohlášení T. G. Masaryka, ţe „Kdyby nebylo 

Sokola, nebylo by legií. Kdyby nebylo legií, nebylo by samostatného Československa.“ 

V pramenech se nepodařilo toto tvrzení připisované Masarykovi dohledat, nicméně 

pokud by jej skutečně pronesl, pak je jistě zajímavé, ţe byl sám členem Sokola. 

S tímto prohlášením je také spojena otázka, zda byla úloha legií skutečně natolik 

klíčová, kdyţ se o Československu jednalo především v politických/diplomatických 

kruzích, ačkoliv západní mocnosti dle pramenŧ braly legie jako součást národního 

vojska. Pŧsobení Sokola (ve všech výše uvedených rovinách) mělo v konečném 

dŧsledku větší dopad na Sokol samotný, neţ na vznik republiky (ale to uţ je jen 

příslovečné „kdyby“). Po válce totiţ měli sokolové na čem stavět – ideově naplnili 

myšlenku Tyršova ideálu brannosti a národního vojska (byť on o něm uvaţoval ve 

zcela jiné situaci prusko-rakouské války 1866). Zapojili se i v domácím odboji, kde 

byl výrazně vidět starosta Scheiner. A co je moţná nejdŧleţitější, ve většině případŧ 

jednoty dokázaly pokračovat v činnosti, byť v omezeném reţimu, leckde za přispění 

úsilí ţen. Ţen, které ještě před válkou stály ve spolku v nerovnoprávném postavení. 

Přidanou hodnotou pak bylo zapojení v charitativní činnosti – ať uţ organizací sbírek 

pro České srdce, či v rámci pomoci v lazaretech, kde šlo o fyzicky i psychicky 

náročnou práci. V případě Sokola a první světové války se dá říci, vše zlé pro něco 

dobré, jelikoţ po válce přišel v Sokole „zlatý věk“, kdy byla nejaktivnější a 

nejpočetnější členská základna. Z pohledu sokolské identity je v tomto období klíčový 

projev vlastenectví, z čehoţ dokázali činovníci pro propagaci Sokola v budoucnu 

vytěţit maximum – bez aktivních vrcholných představitelŧ by se dnes moţná říkala 

pouze druhá část údajné Masarykovy věty, totiţ ţe „Bez legií by nebylo 

Československa“. 

5) Období „zlatého věku“ – Sokol v novém státě, první slet po válce, Tyršŧv dŧm, slety 

na Strahově, sokolští olympionici, generační výměna ve vedení ČOS, X. všesokolský 

slet. První Československá republika znamenala pro Sokol „zlatý věk“, coţ má hned 

několik příčin. Vzhledem k sokolské aktivitě v prŧběhu první světové války se po 

jejím skončení sokolové těšili jisté autoritě, kdy sami sebe stylizovali do pozice 

ochráncŧ republiky (činovníci v čele s náčelníkem J. Vaníčkem podporovali branné 

aktivity sokolstva, sokolové pŧsobili v Plucích stráţe svobody, pomohli se zajištěním 

pořádku na Slovensku, měli občanský vliv na výchovný odbor ministerstva národní 



obrany) a navíc byli podporováni i politiky v čele s prezidentem T. G. Masarykem. 

V tomto období také došlo k historicky největšímu nárŧstu členstva, k čemuţ zřejmě 

přispělo nadšení ze vzniku samostatného státu a dobrá rétorika sokolských činovníkŧ, 

kteří zdŧrazňovali národní poslání, respektive vlastenecké cítění sokolstva. To platilo 

zejména na území Čech, neboť na Moravě byl Sokolu konkurentem katolický Orel. Na 

území Slovenska a Podkarpatské Rusi byly teprve zakládány první jednoty, ale byli 

v nich aktivní hlavně Češi. Zlom nastal u ţen, které se po válce dočkaly v Sokole 

rovnoprávného postavení, v rámci vedení ČOS bylo náčelnictvo muţŧ i ţen, kdy první 

náčelnicí byla zvolena M. Malá. Znovu se objevily myšlenky o dŧleţitosti tělesných 

cvičení pro ţeny, aby byly zdatnými občankami a vychovávaly silné, vlastenecky 

uvědomělé potomstvo. Na VII. sletu 1920 bylo prolomeno oděvní tabu, kdy se ţeny 

poprvé mohly zúčastnit sletového prŧvodu v krojích, ale kvŧli nákladovosti šla drtivá 

většina ţen i přes nesouhlas náčelnice ve cvičebním úboru. Meziválečné slety byly 

posunuty do nové sféry nacionální tematiky. Prakticky na všech sletech měla hlavní 

skladba nějakou národní symboliku – ať uţ „Stavba sochy Svobody“ (osamostatnění 

od Rakousko-Uherska), „Kde domov mŧj“ (óda na republiku), Tyršŧv sen (ta se mírně 

lišila jakoţto pocta spoluzakladateli) a především „Přísaha republice“, která měla 

ukázat připravenost bránit republiku před ohroţením z Německa, a zazněl v ní 

husitský chorál. Slety byly divácky velmi úspěšné, coţ byl jedním z dŧvodŧ, proč si 

mohli sokolové dovolit zřídit nové ústředí a za 25 milionŧ korun (tenkrát!) zakoupit a 

zrekonstruovat Michnŧv palác v Praze na Malé Straně. Otevření Tyršova domu, jak se 

palác rovněţ nazývá, byla velká společenská událost, při které nechyběly společenské 

elity v čele s prezidentem. Z výchovného hlediska je dŧleţité, ţe zde bylo otevřeno i 

sokolské muzeum, které zde našlo prostory pro stálou expozici. Zlatého věku dosáhl 

v letech meziválečných i sokolský sport, který byl ještě před válkou více či méně 

odsuzován jako nevlastenecký. Sokolští olympionici z řad gymnastŧ vybojovali pro 

Československo první medaile – mj. první zlatou ve šplhu (B. Šupčík). Obecně by se 

dal meziválečný Sokol charakterizovat dle dvou dekád následovně: ve 20. letech 

pŧsobil moţná i trochu elitářsky, coby ochránce národních hodnot, morálky a pořádku, 

v polovině 30. let pak s ohroţením republiky nastává aktivizace členstva a místo slov 

přicházejí činy, které se plně projeví v prŧběhu druhé světové války. 

6) Od „druhé republiky“ do roku 1948 – Mnichovská dohoda a její dopady, Sokol 

v Protektorátu Čechy a Morava, odbojná činnost, represe, obnova ČOS, XV. 

všesokolský slet. Deset let, od „Mnichova“ do XI. všesokolského sletu byla nejen 



v ţivotě sokolstva dlouhá doba, během níţ došlo k zásadní proměně. Na X. sletu 1938 

ukázali sokolové odhodlání bránit republiku se zbraní v ruce. Vzhledem k nucenému 

uznání Mnichovské dohody jim byla tato moţnost odepřena. Část z nich se pak 

realizovala v odboji a z dnešního pohledu je aţ neuvěřitelné, co všechno byli ochotni 

riskovat – nejen své ţivoty, ale i ţivoty nejbliţších rodinných příslušníkŧ. Toto muselo 

pŧsobit i na Němce, kteří si byli vědomi potenciálu sokolŧ uţ skrze historickou 

zkušenost z legií za první světové války. Na druhou stranu ne všichni byli ochotni 

podstoupit rizika – někteří se připojili k mlčící většině, ale našli se i tací, kteří 

v okamţiku ohroţení zradili. Po válce přeţívaly pocity zrady západu a naděje 

východu. Československo se mělo stát mostem mezi východem a západem. Tato 

představa se však nenaplnila a po únorovém převzetí státní moci ze strany KSČ v roce 

1948 tak část pravověrných sokolŧ pocítila jisté znechucení, jeţ vedlo k ohroţení 

účasti na XI. všesokolském sletu v červnu téhoţ roku. Slet se nakonec konal a 

demokratické křídlo sokolŧ provolávalo protikomunistická hesla ve slavnostním 

prŧvodu. Prezident Gottwald na to později reagoval ve smyslu „Sokol slouţí národu, 

tak pokud někdo narušuje jeho činnost, pak je nepřítel národa.“ Stejně jako v případě 

první světové války, tak i období té druhé bylo pro sokolstvo přelomové, avšak po 

jejím konci to vzhledem k celosvětovému dění sokolstvo nemělo vyjma protektorátní 

rezistence tak zcela ve svých rukou. Rozhodovalo se úplně na jiných místech (od 

Mnichova prakticky o nás bez nás) a pod sovětskou sférou vlivu asi nebyla šance na 

demokratickou vládu v Československu. Tím byl dán i budoucí osud Sokola, který od 

roku 1948 přišel poprvé v dějinách o svou autonomii, neboť byl řízen Státním úřadem 

pro tělesnou výchovu a sport. 

7) Sokol v letech 1948-1990 – Sokol po XI. všesokolské sletu, konec Sokola, sokolové a 

spartakiády, sokolstvo v emigraci, vznik „novodobého“ Sokola. Otázka sokolství v 

období socialistického Československa je velmi problematická. Dobové interpretace 

hovoří o třídním boji mezi reakcí (tj. demokratickým „pravověrným“ členstvem 

Sokola) a pracujícím lidem. Pravověrní sokolové byli ze spolku vylučováni nebo 

odešli dobrovolně, kdyţ se neztotoţnili s novou politickou situací, kdy byl Sokol řízen 

prostřednictvím státního aparátu. Nové vedení postavilo filozofii M. Tyrše (jedinec 

ničím, celek vším; co Čech, to sokol; stálý ruch a rozvoj) jako základ pro Sokol – 

jedinou dobrovolnickou tělocvičnou organizaci, jeţ by vychovávala mládeţ i dospělé 

dle politických ideálŧ socialismu. To však platilo pouze do roku 1952, kdy byla ČOS 

rozpuštěna kvŧli reorganizaci tělovýchovy. Název Sokol pak zŧstal pouze na venkově 



a v menších městech jako součást názvu DTO (dobrovolných tělocvičných 

organizací). Roku 1956 však přišla opětovná centralizace tělovýchovy, ale jiţ pod 

„hlavičkou“ ČSTV. Zŧstává tedy otázkou, zda přechodné období sjednocení 

tělovýchovy v Sokole od 1948 do 1952 nebylo pouhou přípravou na rozpuštění ČOS, 

jeţ slouţilo ke stabilizaci – dobovou rétorikou očistu – členstva (buď byli vyloučeni, 

nebo odešli nebo dostali čas na přizpŧsobení). V této souvislosti je však nutné dodat, 

ţe část pŧvodních sokolŧ byla nahrazena členy z ROH apod. a jistě byli i tací, kteří 

upřímně věřili aplikaci Tyršových myšlenek v socialistických podmínkách. V roce 

1968 se objevil pokus o obnovu ČOS pod společnými ideály demokracie a socialismu, 

avšak činovníci naráţeli na odpor ČSTV, který patrně nechtěl přijít o své dominantní 

postavení. Pokusy nicméně zastavil příjezd vojsk Varšavské smlouvy. K obnově tak 

došlo aţ 7. ledna 1990 po prvním sjezdu ČOS. Od roku 1955 se v pětiletých 

intervalech pořádaly celostátní spartakiády – hromadná tělocvičná vystoupení, na 

jejichţ přípravě se podíleli bývalí sokolové, kteří měli zkušenosti s organizací a 

nácvikŧ všesokolských sletŧ. Spartakiády však měly slety překonat a to mohl být další 

dŧvod pro rozpuštění ČOS (pro Sokol jsou typické slety, spartakiády pořádaly 

Dělnické tělocvičné jednoty – pracující lid). Bývalé členy Sokola k práci na 

spartakiádách motivovala zejména moţnost ukázat se, pracovat s mládeţí a pŧsobit na 

ni „sokolsky“, ale v pozdějších letech, kdy ubylo politické symboliky, i radost z 

pohybu a atmosféry. Právě spartakiády byly „trnem v oku“ těm sokolŧm, kteří se 

rozhodli po únorovém převratu 1948 pro emigraci. Vnímali to jako zradu, kdyţ museli 

odejít a zŧstavší sokolové zatím pořádali „pro komunisty spartakiády.“ Na to se však 

dá nahlíţet i z druhé strany, kdy emigranti utekli, zatímco ti, co zŧstali, se snaţili dál 

pŧsobit v československé tělovýchově a udrţovat sokolské myšlenky např. mezi 

mládeţí. Sokolové v exilu to ovšem neměli snadné, neboť se museli vypořádávat s 

těţkými podmínkami v uprchlických táborech, bývalé vedení v čele se starostou a 

náčelnicí ČOS si zase museli vydobýt zpět své pozice, aby měli na světové sokolstvo 

nějaký vliv (ten si totiţ nárokovala Americká obec sokolská, kde nakonec oba 

pŧsobili). Po obnově ČOS trvalo nějaký čas, neţ se jednoty konsolidovaly po 

materiální i personální stránce. V literatuře
2
 se objevuje, ţe v zahraničí pomohli 

uchovat sokolství. To ano, ale otázkou zŧstává, jaké sokolství. Po čtyřicetileté 

                                                 
2
 Pod křídly Sokola, katalog k výstavě k 150. výročí zaloţení nejvýznamnější spolkové organizace v našich 

dějinách v Armádním muzeu Vojenského historického ústavu Praha, 19. 6. 2012 – 31. 12. 2012, ÚSTR ve 

spolupráci s VHÚ, s. 82. 



přestávce je zřejmé, ţe na novodobé sokolství měli vliv spíše ti, kteří pŧsobili 

v československé tělovýchově. V kaţdém případě je novodobý Sokol jiným spolkem, 

neţ byl před koncem své první demokratické éry 1948 uţ proto, ţe během těch 

čtyřiceti let proběhla i generační výměna.  

8) Česká obec sokolská v 21. století – organizační struktura ČOS, programové útvary 

ČOS, Ústřední škola ČOS, TJ Sokol Praţský, novodobé slety. Obnovená ČOS 

organizační strukturou navazuje na historické uspořádání, tj. ústředí ČOS, ţupy a 

jednotlivé tělocvičné jednoty. Ideově se pak hlásí k odkazu zakladatelŧ Sokola, ale 

také např. k zásadám fair play. V rámci ústředí jsou zřízeny řídící programové útvary, 

jeţ metodicky a organizačně korigují v rámci své pŧsobnosti činnost ČOS: odbor 

všestrannosti (sport pro všechny), odbor sportu (výkonnostní sport včetně reprezentace 

ČR), vzdělavatelský odbor (historická a kulturní činnost). Vzdělávání cvičitelŧ pak 

úspěšně zajišťuje Ústřední škola ČOS, přičemţ její akce jsou otevřené nejen členŧm 

Sokola. Během prvních pěti let od obnovení ČOS do prvního novodobého sletu 1994 

došlo ke konsolidaci spolku, který se musel vyrovnávat se společenskými změnami, 

budováním členské základny, programovými prioritami a po sletu téţ s ekonomickými 

problémy. Další slet v roce 2000 tak byl přesunut do skromnějších prostor na výrazně 

menší strahovský stadion Evţena Rošického, coţ se ukázalo vzhledem k moţnostem 

spolku jako dobrá volba. Za více neţ 25 let od obnovy došlo v Sokole ke generační 

výměně, coţ se odráţí i v programové náplni napříč útvary, kdy je snaha nabízet 

cvičencŧm pestrou nabídku sportovního i společenského vyţití a stát se tak moderní 

organizací, jeţ bude mít pevné místo v české společnosti. Odpovědi na otázku, nakolik 

jsou tyto sokolské cíle naplňovány, částečně řeší aţ terénní výzkum, nicméně 

v případě sletové doprovodné akce Sokol Gala, jakoţ i sokolské prezentace 

rozmanitých sportovních aktivit se zdá, ţe se to daří (byť samozřejmě s podstatně 

menší členskou základnou
3
, neţ před změnami v roce 1948). Úspěšnou obnovou 

prošla i historicky první jednota – Sokol Praţský, který v současnosti nabízí pestrou 

škálu sportŧ a cvičení, pracuje na modernizaci zázemí tvořeném mj. Fügnerovým 

sálem, kde stále probíhá tradiční maškarní ples – šibřinky, a aktivně zde pŧsobí soubor 

loutkového divadla. 

9) Terénní výzkum – dotazníkové šetření, rozhovory s vrcholnými představiteli ČOS, 

zúčastněné pozorování. Výsledky dotazníkového šetření byly u členstva i veřejnosti 
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 Přesné číslo není na webových stránkách ČOS zveřejněno, nicméně neoficiálně se hovoří přibliţně o 300 

tisících členŧ. 



s ohledem na věkové rozdělení respondentŧ většinou očekávané, přesto mezi nimi 

našla i překvapení. V případě členstva byla překvapující otázka na motivaci členství 

v Sokole, kde bylo moţné vybrat více odpovědí. Mladá generace (18-39 let) uvedla 

motiv vlastenectví jako třetí v pořadí a procentuálně to představovalo 34,10 %, 

přičemţ u starší generace (65 a více let) se jednalo o 25,6 % (střední generace 40-64 

let vykázala 22,4 %). Dle pŧvodního předpokladu měla být otázka vlastenectví 

procentuálně vyjádřena od nejstarší po nejmladší generaci, neboť nejstarší věková 

kategorie má větší vazbu na sokolské hodnoty a tradici. Mladá generace však mohla 

také volit aţ na základě dojmu z moţnosti výběru. Naopak nepřekvapí, ţe u všech 

kategorií převládla motivace daná přátelskými vazbami ve spolku a dále dobré 

cvičení, které není drahé. Přátelské vazby se nakonec promítly i do otázky tykání, kde 

si minimálně mezi známými členy tyká většina respondentŧ, u starší generace pak 

jednoznačně převládlo tykání se všemi členy, zatímco u mladé generace jen mezi 

známými. V tom se patrně promítají současné morální hodnoty, kdy běţně mladí 

starším netykají, ale u seniorŧ a navíc v Sokole, kde je vazba na tradice je tato otázka 

odbourána, a tak ti starší tykají všem a u mladší generace zŧstává na zváţení, co si 

„dovolí“. Sokolský pozdrav „nazdar“ je vyuţíván všemi kategoriemi i mimo oficiální 

příleţitosti, takţe je v Sokole zřejmě natolik zakotven, ţe bude zachován i nadále. Co 

se však dle dotazníkového šetření jeví téměř jako přeţitek je oslovování bratře/sestro, 

které nejvíce nevyuţívá nejen mladá generace, ale překvapivě ani ta starší. Obecně je 

vyuţíván moţná spíše při oficiálních příleţitostech, ačkoliv někteří napříč generacemi 

jej vyuţívají i v běţné komunikaci mezi členy. U mladé generace se však mŧţe jednat 

i o jistou formu recese. XV. všesokolský slet 2012 byl členy hodnocen v podstatě 

kladně, překvapivé mŧţe být pouze to, ţe někteří (zvláště z mladé generace) vŧbec 

nevěděli, ţe se konal (přestoţe byly v České televizi vysílány přímé přenosy ze sletu). 

Samotný Sokol je pak členy vnímán v drtivé většině jako národní organizace, méně 

pak jako moderní a několik respondentŧ ji vyhodnotilo jako zastaralou (nejvíce mladá 

generace 19,4 %). Jeden z vrcholných představitelŧ Sokola by spolek charakterizoval 

spíše jako organizaci tradiční, která nabízí moderní pohybové formy. Dotazníkové 

šetření u veřejnosti v podstatě nepřekvapilo, vyjma skutečnosti, ţe výsledky mezi 

mladou a střední generací se výrazně nelišily. Mezi respondenty bylo i několik 

bývalých členŧ, ale většina členy nebyla a být nechce (zhruba 15 % z obou věkových 

kategorií o členství uvaţovalo). Sokol pro nečleny symbolizuje zejména národní 

organizaci a levné a dostupné cvičení. U mladé generace se z 21% objevilo i 



zpátečnická organizace. Slet 2012 „nesokolští“ respondenti ve většině případŧ 

nesledovali (mladá generace z 89 %, střední generace z 84 %) přičemţ nejčastější 

dŧvodem byla nevědomost, ţe se nějaký slet konal, následoval nezájem či nedostatek 

času. Ti, co slet zaznamenali, jej hodnotili v zásadě kladně, ale spíše jim stačil 

televizní přenos. Dle těchto výsledkŧ veřejnost sice vnímá existenci Sokola s výraznou 

historickou tradicí (proto zřejmě národní organizace), ale blíţe se o ni nezajímá (proto 

moţná obecná představa levného a dostupného cvičení a nesledování sletu). 

Rozhovory s vrcholnými představiteli Sokola měly ukázat na problémy, úspěchy a cíle 

sokolského hnutí v současnosti. Společným jmenovatelem problémŧ byl jednoznačně 

nedostatek financí, který nastal zejména po zkrachování společnosti Sazka, přičemţ jej 

nejvíce pociťují vzdělavatelský odbor a odbor sportu. Přes tyto problémy se daří 

v Sokole zachovat kulturní činnost folklórních a loutkohereckých souborŧ a vrcholový 

sport. Právě s nedostatkem financí souvisí vzájemná konkurence jednotlivých 

programových útvarŧ ČOS, neboť se všichni snaţí udělat maximum pro svŧj útvar, 

coţ ovšem v konečném dŧsledku nemusí v rámci Sokola prospět nikomu. Respondenti 

se v podstatě shodli, ţe do budoucna by se mělo vedení Sokola snaţit zejména zlepšit 

propagaci (která však zaznamenává dílčí úspěchy prostřednictvím vrcholových 

sportovcŧ reprezentujících na mezinárodní úrovni, veletrhŧ nebo sletŧ). Jak ale 

ukázalo dotazníkové šetření, přes velkou publicitu sletu se mezi respondenty z řad 

veřejnosti našlo velké mnoţství jedincŧ, kteří o něm nevěděli. Dále z rozhovorŧ 

vyplynulo, ţe je třeba zapracovat na členské základně po stránce kvantitativní i 

kvalitativní. Mezi činovníky by měly být takové osobnosti, které budou odborníci přes 

pohyb, ale také přes řízení a s ekonomickými znalostmi. Je však otázkou, jak takové 

osobnosti do Sokola přivést – pokud za úplatu, pak opět naráţíme na nedostatek 

financí. Je tedy zároveň třeba hledat sponzory a upozornit na výhody Sokola, k nimţ 

se řadí tradice, hodnoty, ale rovněţ moderní pohybové formy a zdravotní aspekty 

cvičení. Zvláště na venkově je pak role Sokola velmi dŧleţitá, neboť je často jedinou 

sportovně kulturní organizací. Zúčastněné pozorování ukázalo na zábavnou tradici 

maškarních plesŧ zaloţenou J. Fügnerem, která v první sokolské jednotě přetrvala a 

těší se velké oblibě. Proti běţným plesŧm se vedle masek současné šibřinky Sokola 

Praţského odlišují mj. tematickým zaměřením, tělocvičným vystoupením členŧ 

jednoty napříč oddíly, či výukou lidových tancŧ (ačkoliv zde se jedná spíše o 

folklorismus). Z těchto dŧvodŧ mohou být šibřinky atraktivní i pro „nesokolskou“ 



veřejnost, avšak spíše starší generace, neboť mladí lidé, zvláště v Praze a velkých 

městech, by patrně dali přednost klasickým plesŧm či jiné formě zábavy.  

10) Závěr – Shrnutí problematiky, analýza a interpretace vybraných faktŧ, zhodnocení. 

Sokol by se dal označit jako organizace s národní tradicí, coţ demonstruje mj. účastí 

na oficiálních pietních aktech, nicméně v současnosti primárně sportovně, sekundárně 

pak kulturně orientovaná. Některé myšlenky jsou nicméně v Sokole nadčasové, jako 

např. heslo „ve zdravém těle zdravý duch“, a proto by do budoucna mohl právě 

zdravotní aspekt být v dnešním globalizovaném světě plném civilizačních nemocí pro 

Sokol ten určující. 

11) Použité zdroje informací  - vč. seznamu příloh. 
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- Fond Tělocvičného spolku paní a dívek praţských (později Ţenského odboru Sokola 

Praţského), NAD č. 182, karton č. 1, 2, 3, 6. 

- Fond Turnerů, karton č. 1. 
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