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ABSTRAKT 

 

Název práce:  

Sokol v proměnách času 

 

Cíl práce:  

Dvěma hlavními cíli práce je shrnout historii ČOS od jejího založení až do jejího zániku v 

roce 1948 a stručně popsat vývoj ČOS po roce 1989. Prvním cílem práce je zaměřit se na 

vývoj struktury sokolské organizace, vývoj členské základny, sokolské slety, přínos ČOS pro 

tělovýchovu a sport a na to, jak různé historické událost ovlivnily ČOS. Druhým cílem je 

shrnout zápisy ze sokolských sjezdů a zaměřit se na sjezdová usnesení. 

 

 

Metody:  

Historický výzkum byl proveden následujícími metodami: přímou, nepřímou, induktivní, 

deduktivní, diachronní, synchronní, progresivní, retrospektivní a biografickou.  

 

 

Výsledky:  

Bakalářská práce je pokusem o ucelené a objektivní shrnutí historie ČOS od jejího založení, 

až do současnosti. Zkoumané téma je velmi široké a každá z kapitol by mohla být více 

rozvedena a doplněna o mnoho informací, což by ovšem neúnosně prodloužilo délku textu. 

 

Klíčová slova:  

Vznik Sokola, vývoj sokolské organizace, Sokol po 2. sv. válce, Sokol od 90. let 20 st. 

 



 

ABSTRACT 

 

Title: 

The Sokol Through the Ages 

 

Objectives: 

The two main goals of the thesis are to summarize the history of the Česká obec sokolská 

(COS - Sokol) from its foundation to its dissolution in 1948 and briefly describe the 

development of the COS after 1989. The first aim of the work focuses on the structure 

development of the Sokol organization, the development of the membership base, the Sokol 

festivals, the contribution of the COS to physical education and sports, and how various 

historical events influenced the COS itself. The second aim is to sum up the notes from the 

Sokol conventions and concentrate on the convention resolutions. 

 

Methods:  

The historical research was carried out by the following methods: direct, indirect, inductive, 

deductive, diachronic, synchronous, progressive, retrospective and biographical one. 

 

 

Results:  

The bachelor thesis is the attempt to create the comprehensive and objective history summary 

of the ČOS from its foundation to present. The studied theme is very broad and each of the 

chapters could be more detailed and supplemented with a lot of information which would 

make the length of the text much longer. 

 

 

Keywords: 

Foundation of the Sokol, development of the Sokol organization, the Sokol after World War 

II, the Sokol since 90s of the 20th century to present 
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1 Úvod 

„V mysli vlast, v srdcích smělost, v pažích sílu“ 

         Dne 16. února 1862 byla založena naše největší a nejvýznamnější tělovýchovná 

organizace. Tělocvičná jednota pražská, později Sokol. V letošním roce slavíme 155. výročí 

této události. Se založením Sokola neodmyslitelně souvisí jména Miroslava Tyrše a Jindřicha 

Fügnera. 

         Tyršův a Fügnerův odkaz nikdy nezapadl. Právě oni položili materiální a ideologické 

základy a umožnili tak následný sokolský rozkvět. Sokolská organizace se od založení dále 

rozrůstala a získávala větší a větší prestiž. S jejich jmény také souvisí započetí tradice 

všesokolských sletů, které můžeme označit za sportovní akce nebývalých rozměrů.  Roku 

1889 sdružoval Sokol již bezmála 20 000 členů. Snaha založení celonárodní sokolské 

organizace byla po několika marných pokusech úspěšně dokončena v roce 1889, kdy vznikla 

Česká obec sokolská. O tři roky později pak byla založena Moravskoslezská obec sokolská, 

jež se v roce 1904 sjednotila s českou obcí. Období mezi světovými  válkami patřilo pro 

Sokol k nejpříznivějším. Úspěšně se rozrůstal, členství v něm bylo považováno za čest a mělo 

značnou společenskou prestiž. Do organizace tehdy vstupovaly i ty nejváženější osobnosti, 

nevyjímaje prezidenty T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. V období druhé světové války se 

pak řada členů Sokola zapojila do domácí či zahraniční odbojové činnosti. V průběhu války 

zhynulo na 4 000 sokolů. Velký počet sokolských příslušníků padl také v československých 

zahraničních armádách. Roku 1941 byla sokolská organizace poprvé zrušena a její majetek 

zabaven.  Po válce pak byla sokolská činnost obnovena a ČOS dosáhla až gigantického 

rozmachu. V této době dosáhla členská základna enormního počtu milionu členů.  Tento 

rozkvět zlikvidovalo vítězství komunistického režimu a následné sjednocení tělovýchovy 

v roce 1948, které se považuje za druhé zrušení sokolské organizace. Náznak politického 

uvolnění koncem šedesátých let umožnil pokus o obnovu organizace, avšak téměř okamžitý 

nástup normalizace tyto snahy hned v zárodku zlikvidoval. Skutečné obnovení nastává až v 

roce 1990,  kdy se uskutečnil ustavující sjezd. V současnosti je Česká obec sokolská jedno 

z našich největších občanských sdružení. Je nejpočetnější organizací Světového sokolstva. 

Jeho téměř 200 000 členů se věnuje nejrůznějším formám pohybových aktivit a kulturní 

činnosti. Na začátku léta  roku 2012  se uskutečnil v Praze již patnáctý všesokolský slet. 

Několikrát násilně přerušovaná tradice tak žije dál.  
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2 Cíle a úkoly práce  

Předkládaná práce má dva hlavní cíle, z nichž každý má několik cílů  dílčích.  

První hlavní cíl:  Shrnout historii ČOS od jejího založení až do jejího zániku v roce 

1948. 

Dosažení prvního hlavního cíle je podmíněno těmito dílčími cíli a úkoly: 

1. Popsat vývoj struktury sokolské organizace, ČOS má stejně jako jakákoliv organizace 

různé výkonné orgány, pokusím se tedy popsat jejich zakládání, vývoj, případné 

přerušení jejich činnosti nebo jejich úplné zrušení  

2. Zmapovat vývoj členské základny, zde mě zajímá, prošla-li ČOS  někdy obdobím 

ztráty členů, pokud ano, pokusím se dohledat proč tomu tak bylo. Budu se také snažit 

dohledat v kterém období měla ČOS nejvíce členů a odůvodnit to. Bude mě také 

zajímat jaká byla struktura členské základny. Převažoval počet cvičících členů nad 

počtem necvičících? Do jaké míry byla ČOS tělovýchovnou a do jaké kulturní 

organizací?  

3. Zaměřit se na sokolské slety, jelikož se jedná o sportovní akce, které u nás co do počtu 

účastníků nemají obdoby (pokud vynecháme spartakiády). Pokusím se popsat jejich 

vývoj a doložit jejich růst na počty účastníků. Zaměřím se také na strukturu členstva  

které na nich vystupovalo. Kolik cvičilo mužů a kolik žen?  

4. Posoudit jak ČOS ovlivnily různé historické události jako například války, atentáty, 

politické nepokoje, různé nálady ve společnosti a změny režimů. Chci také vědět, 

jestli a do těchto událostí ČOS zasahovala, pokud ano, dělo se tak oficiálně?  

5.  Zjistit, jaký měla ČOS přínos pro tělovýchovu a sport. 

Druhý hlavní cíl:  Stručně popsat vývoj ČOS po roce 1989.  

Dosažení druhého hlavního cíle je podmíněno těmito dílčími cíli a úkoly. 

1. Shrnout zápisy ze sokolských sjezdů, které se konají každé čtyři roky. Jaké se na 

těchto sjezdech řešily problémy? 

2. Zmapovat vývoj členské základny. Stoupá o ČOS po revoluci zájem nebo je to 

organizace minulosti? 

3. Zaměřit se na  jednotlivá sjezdová usnesení. Posoudit, které záležitosti byly pro vedení 

ČOS tak důležité, že se dostaly na seznam usnesení sjezdu? 
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3 Současný stav výzkumu, kritika použitých publikací a 

pramenů  

Literatura věnovaná naší největší a nejznámější tělovýchovné organizaci je značně 

rozsáhlá. Ovšem publikace zabývající se její historií po roce 1989 prakticky nenalezneme. 

První hlavní cíl mé bakalářské práce proto nevyžadoval návštěvu sokolských archivů a 

vystačil jsem pouze s literaturou dostupnou v knihovnách a s publikacemi, které se nacházejí 

v naší rodinné knihovně. 

Plnění druhého hlavního cíle bylo podstatně komplikovanější. Jak jsem již výše zmínil 

historie ČOS po roce 1989 je v běžně dostupných knihách zastoupena jen minimálně. Jediná 

použitelná kniha, kterou se mi při plnění tohoto úkolu podařilo dohledat byla T. G. Masaryk 

Sokol a dnešek, kde se autorka Zora Dvořáková v jedné kapitole dotýká tématu 

postkomunistického obnovování ČOS.1 Pro další plnění tohoto úkolu jsem byl nucen 

kontaktovat vzdělavatelský odbor ČOS a ze sokolských archivů získat zápisy ze sjezdů. 

V této kapitole se pokusím zhodnotit sokolskou literaturu podle její objektivity a 

odůvodnit výběr použitých zdrojů. Většina autorů se při psaní svých děl nevyhne nějakému 

subjektivnímu hodnocení nebo komentáři. Platí to zejména pro beletrii, kterou jsem ve své 

práci také využil. V této práci se nechci stát  posuzovatelem  správnosti a objektivity názorů 

jednotlivých autorů, ale spíše porovnat více děl a říct co považuji přesnější a nezkreslené. 

Důležité je posuzovat literaturu v kontextu doby,  kdy vznikla. Je jasné, že v období 

normalizace nemohla vyjít kniha, která by odsuzovala komunistický převrat v roce 1948 a 

následné sjednocení tělovýchovy. Tato práce také popírá to, že ČOS po sjednocení 

tělovýchovy zanikla, píši konkrétně o knize 110 let Sokola od autora Julia Dolanského2, která 

vyšla v roce 1973, tedy v období tvrdé normalizace. Problém s touto knihou je už v tom, 

z jakých zdrojů autor čerpal. Konkrétně mám na mysli: Prezident republiky Klement 

Gottwald Sokolstvu 1947-1949, Tradice revoluční dělnické tělovýchovy 1961 od Jaroslava 

Marka, Športovci v Slovenskom národnom povstání 1969 od Jaromíra Perútky. 

                                                           
1 DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek. Praha: nakladatelství Josef Hříbal, 1991. 

ISBN 80-900132-3-6. 

2 DOLANSKÝ, Julius. Sto deset let Sokola: 1862-1972. Praha: Olympia, 1973. 
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Tyto zdroje trpí stejnými problémy jako kniha samotná. Vypisováním všech nepřesností a 

nepravd, které si doba vyžadovala, by tuto kapitolu neúměrně protáhlo. Zmíním snad jen 

opakované zdůrazňování zpolitizovanosti ČOS a to ve všech historických obdobích, o kterých 

kniha pojednává, nařčení sokolských činovníků z nepřizpůsobivosti ze snah o narušení 

nastoupivšího komunistického režimu a prosazování marxistické filozofie. 2 

 Ve své práci čerpám také z beletrie. Tu je ovšem je třeba odlišit od děl, jež jsou 

vědeckými pracemi a pokouší se o objektivní přístup. Beletristické tituly, kterých jsem ve své 

práci využil jsou především: T. G. Masaryk, Sokol a dnešek od autorky Zory Dvořákové a 

z knihy To byl Sokol od Marie Provazníkové.1 Obě tyto práce provází společný problém, 

protože pisatelé, jako příslušníci a činovníci sokola mají k ČOS značně osobní a citově 

zabarvený vztah. Marie Provazníková dokonce emigrovala. Pochopitelné tedy je, že tito autoři 

chovají značnou zášť k minulému režimu a dávají jí  ve svých dílech průchod. 

 Vědeckou prací, ke které nemám žádné výhrady, jsou bezesporu Stručné dějiny 

sokolstva od autorů Ladislava Jandáska a Jana Pelikána.2 Přestože v názvu této práce najdeme 

slovo stručné, nalezl jsem zde pro mou práci mnoho obšírných informací a faktů. Na rozdíl od 

publikace Sto deset let Sokola, jsem zde nenalezl žádné zkreslení historických událostí a 

zdroje této práce jsou především původní prameny. Toto dílo je pochopitelně, a podle mě 

zaslouženě, v ostatních historických pracích tak často citováno. Bohužel se zabývá sokolskou 

historii pouze do roku 1900. 

 Pro nastínění různých historických událostí, které se udály také mimo rámec ČOS 

jsem hojně využil knihu Dějiny zemí koruny české v datech od autora Františka Čapky.3 Tuto 

publikaci považuji za velmi prospěšnou pro každého, kdo píše historickou práci a jeho 

historické znalosti jsou pouze středoškolské. Stejnou úlohu v mé práci splnila také Kronika 

20.století od Karla-Friedricha Wernera.4 

                                                           
1 PROVAZNÍKOVÁ, Marie. To byl Sokol Praha: České slovo, 1988. 

2 JANDÁSEK, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912. Praha: Československá 

obec sokolská, 1964. 

3 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-

2. 

4 WARNER, Karl-Friedrich. Kronika 20. století. Praha: Fortuna Print, 2000. ISBN 80-85873-54 
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 Pro bibliografické informace o zakladatelích ČOS Miroslavu Tyršovi a Jindřichu 

Fügnerovi jsem použil památníky ke 100 výročí jejich narození, které napsala dcera Jindřicha 

Fügnera a manželka Miroslava Tyrše Renáta Tyršová. Jedná se o díla: Jindřich Fügner 1822-

1922 K stým narozeninám prvého starosty Pražské tělocvičné jednoty Sokol, na kterém 

spolupracovala s Vratislavem Brunnerem a o dílo Dr. Miroslav Tyrš 1832-1932, K stým 

narozeninám zakladatele sokolstva Československá obec sokolská.1,2 V porovnání s ostatními 

mnou použitými tituly pojednávajícími o životech těchto osobností mají tyto práce výrazně 

menší rozsah. To samozřejmě znamená, že informace zde obsažené pohybují v obecné rovině. 

Kvůli tomu, že jsou tyto publikace, oproti jiným biografickým dílům, méně rozsáhlé, byly pro 

moji práci, kde jsem chtěl shrnout jen podstatné fakty, ideální.3 

 V mé práci jsem také chtěl porovnat informace o sokolské členské základně a 

účastnících sokolských sletů (počty, struktura) v různých pramenných materiálech. Zde 

musím poznamenat, že všechny počty se v podstatě shodovaly, jediný rozdíl mezi zdroji byl 

v tom, že někde byl pouze vyčíslen počet členů, zatímco jinde se mi podařilo dohledat dílčí 

počty mužů, žen, dorostenců, dorostenek,  cvičících a necvičících členů. Nejpůvodnější zdroj, 

který jsem v této problematice použil byl článek Význam sokolských setů od Augustina 

Otčenáška publikovaný v Památníku X. všesokolského sletu v Praze.3 

 Pro kapitolu o meziválečném období jsem hojně využil dílo Jana Waldaufa Sokol: 

Malé dějiny velké myšlenky.4 Měl jsem proto hned několik důvodů: 1. - dílo vyšlo v roce 

2010, takže ho můžu označit za aktuální, 2. - jedná se o velmi rozsáhlou práci obohacenou o 

kvalitní obrazový materiál, 3. - obsahuje řadu číselných údajů o růstu členské základny, 4. - 

                                                           
1 TYRŠOVÁ, Renata. BRUNNER, Vratislav. Jindřich Fügner 1822-1922, K stým narozeninám 

prvého starosty Pražské tělocvičné jednoty Sokol: Praha: Matice Sokola pražského, 1922. 

2 TYRŠOVÁ, Renata. Dr. Miroslav Tyrš 1832-1932, K stým narozeninám zakladatele sokolstva 

Československá obec sokolská: Praha: Knihkupectví a nakladatelství Československé obce sokolské, 

1932. 

3 OČENÁŠEK, Augustin. Význam všesokolských sletů. In Památník X. všesokolského sletu v Praze. 

Praha: Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské, 1939. 

4 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. 
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zvláštní pozornost je zde věnována sokolským sletům, 5. - autor zde velmi často cituje dobové 

materiály, dokumenty, prohlášení atd.  které by pro mě byly velmi obtížně k sehnání. 

Učebnice týkající se historie tělesné kultury obecně, postihují dějiny ČOS pouze 

okrajově. Nacházíme v nich pouze stručný nástin vývoje ČOS pohybující se pouze na 

povrchu problému. Jedná se například o Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury od Jiřího 

Kössla, Jana Štumbauera a Marka Waice.1 

 Pro kapitolu věnující se historii ČOS během druhé světové války jsem jako zdroj 

hojně použil vědeckou práci Jana Uhlíře a Marka Waice Sokol proti totalitě.2 Autoři se v této 

práci nepohybují pouze na okraji problému, nýbrž jdou do hloubky zkoumané problematiky. 

Práci považuji za velmi hodnotnou,  zvláště proto, že autoři zde hojně využívají původní 

materiály ze Státního ústředního archivu, což spolu s velmi odborným a věcným zpracováním 

dělá z knihy ideální zdroj pro moji práci. 4 

 Naopak minimálně jsem použil dílo Bohuslava Hodaně Sokolství a současnost.3 Podle 

názvu jsem původně nabyl dojmu, že by mi toto dílo mohlo být nápomocné při zpracovávání 

historie ČOS po roce 1989. Autor se ovšem ve své práci zaobírá především názory veřejnosti 

na sokolskou organizaci a faktické historické události řeší minimálně, tedy se pro mou práci 

toto dílo jako zdroj nehodí.  

 Internetové zdroje jsou v práci využity jen tam, kde se to jeví jako účelné a kde nebylo 

možné čerpat z pramenných nebo literárních materiálů, většinou pro jejich nedostupnost 

(neuspořádané, nepřístupné archivní fondy a některé zahraniční zdroje). 

 Když jsem se při dohledávání archivních materiálů týkajících se historie ČOS po roce 

1989 obrátil na Historicko-dokumentační středisko ČOS, bylo mi sděleno, že všechny mnou 

dohledávané materiály jsou ve spisovně a v následujících letech nebudou zpřístupněny. 

Z tohoto důvodu jsem byl nucen obrátit se vzdělavatelský odbor ČOS, konkrétně na pana 

docenta Zdeňka Mičku, který mi předal  zápisy ze sjezdů ČOS. Do archivů mi byl tedy 

                                                           
1 KÖSSL, Jiří. ŠTUMBAUER Jan. WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 3. vyd. 

Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1566-0. 

2 UHLÍŘ, Jan. WAIC, Marek. Sokol proti totalitě 1938 – 1952. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 

3 HODAŇ, Bohuslav. Sokolství a současnost. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-

0716-7 
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přístup odepřen, což znamená že jsem neměl na vybranou v tom, z jakých pramenů čerpat a 

musel jsem se spolehnout jenom na to co mi bylo doc. Mičkou zapůjčeno. 

 Při zpracovávání historie ČOS po roce 1989 jsem se tedy spolehl na přepisy jednání 

sokolských sjezdů, které se konají každé čtyři roky. Tyto spisy obsahují cenné informace o 

ČOS, ale hlavně uceleně shrnují její působení. Zvláštní pozornost jsem věnoval usnesení 

sjezdů, je zde stručně a v bodech zaznamenány hlavní problémy, které se na sjezdu řešily.  

Sjezdové záznamy se v průběhu let měnily, zatímco v zápisu 4. a 5. sjezdu jsem nalezl 

poměrně podrobné informace o činnosti jednotlivých sokolských orgánů, v zápisu 7. a 8. 

sjezdu je této problematice věnována jenom velmi malá pozornost. 

 Kromě analyzované základní literatury a pramenů uvedených na tomto místě bylo 

použito ještě celé řady dalších, kompletně shrnutých v kapitole Literatura, prameny. 
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4 Metody užité v práci 

Cíle mé práce předurčují výběr využitých metod. Metody které zde budu popisovat jsou 

souborem obecných zásad, technik a postupů při poznávání historických skutečností. 5 

 Metody které jsem ve své práci použil byly voleny podle povahy zkoumaného 

problému. Při psaní historické práce je třeba většinou aplikovat několik metod. 

 Východiskem pro výběr výzkumných metod je obecně užívaný studijní materiál od M. 

Hrocha a kol. Metody historikovy prácea1  Úvod do studia dějepisu2 od stejného autora.   

 

Metoda přímá a nepřímá 

Obě tyto metody nalezneme v této, i každé jiné historické práci zcela běžně. Metoda 

přímá spočívá v získávání historických faktů z pramene, v němž jsou přímo a bezprostředně 

obsaženy údaje o těchto faktech. Je třeba pramen vyhodnotit vždy tak aby byl totožný 

s historickou skutečností, a ověřit jeho spolehlivost. Tato metoda zajištuje prostý popis 

skutečnosti, tedy rekonstrukci historických událostí. Předpokládá kompletní pramenný 

materiál. Nepřímá metoda nahrazuje chybějící data zdůvodněnou hypotézou tak, aby byla 

závěrům učiněných jen zčásti na pramenném primárním materiálu dodána obecná platnost. 

 Obě metody patří mezi nejjednodušší a mají zásadní význam v tom, že determinují 

místo pramenů v poznávacím procesu. Vytváří tak předpoklady téměř ke každému 

historickému výzkumu. Jsou tedy prahem k použití každé další aplikované historické metody. 

 

Induktivní a deduktivní metoda  

  Metoda indukce je metodou empirického studia jevů, která postupně od jednotlivých 

faktů k obecnějším údajům o skutečnosti. Takové užití induktivního postupu nazýváme 

úplnou indukcí. Tento případ je méně častý než ten, kdy badatel nezná charakteristiku všech 

částí zkoumaného problému, například když chybí část pramenů. Tehdy nelze soubor 

                                                           
1 HROCH, Miroslav. a kol. Metody historikovy práce. Praha: SPN, 1983. 

2 HROCH, Miroslav. a kol. Úvod do studia dějepisu. I. vydání. Praha: SPN, 1985. 
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studovat metodou úplné indukce, ale tzv. neúplnou indukcí. Touto metodou můžeme zjistit u 

všech dostupných prvků stejnou nebo velmi podobnou charakteristiku, a tak i zde můžeme 

zobecňovat. Toto zobecnění se však neděje s takovou jistotou jako v případě indukce úplné. 

Pravděpodobnost správnosti učiněného závěru je menší. Ke zvýšení pravděpodobnosti 

správnosti výsledku přispívají informace o podstatných souvislostech podmiňující studovaný 

soubor. Uvedený postup bývá označován jako indukce vědecká. 

 V bakalářské práci se tato  metoda uplatňuje když na základě podrobných informací 

např. ze sjezdu dovozuji činnost cele organizace. 

 Induktivní metoda nebývá uplatňována samostatně, ale společně s dedukcí. Dedukci 

tedy vnímáme jako způsob tvorby vědeckého zobecnění, ve kterém je výsledné tvrzení, či 

názor odvozen z jednoho či několika tvrzení. Metoda je v práci zcela běžně využívána, když 

po shromáždění, utřídění a systematizaci pramenů (nejčastěji periodického charakteru) 

použitím formální logiky vzniká daný jev. 

  

Diachronní a synchronní metoda  

 V kapitolách kde se snažím něco  obecně hodnotit (např. Stav české společnosti ve 

sledovaném období v širších souvislostech) nelze této metody nevyužít. Shrnutí dějin většího 

územního celku je vždy výsledkem kombinace obou přístupů.  

 Při diachronním přístupu je sledován vývoj v časové posloupnosti na menší regionální 

jednotce. Změny jsou pak posuzovány v souhrnném pohledu jako globální vývoj celé 

sledované oblasti. (např. když kvůli demonstracím v Praze usoudím, že docházelo k 

celostátním nepokojům) 

 Je-li nutno sledovat vývoj na větším územním celku, je třeba volit přístup synchronní, 

kdy je konfrontován paralelní vývoj na mnoha místech vždy v témže časovém období. (např. 

sledovaní přírůstku nebo úbytku členů z jednotlivých žup) 
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Progresivní a retrospektivní metoda  

 Poznávání dějinné skutečnosti sledováním minulých událostí chronologicky po sobě 

následující od doby starší k době novější, tedy paralelně s tím, jak probíhal historický proces, 

je progresivní metoda v zásadě shodnou s diachronním přístupem. (např. při plnění prvního 

hlavní cíle práce) 

Opačný postup, kdy podle událostí novějších usuzujeme na to, co se stalo dříve, 

označujeme jako metodu retrospektivní. Metoda se užívá tam, kde pro nedostatek či neúplnost 

starších pramenů nelze vývoj zkoumaného období rekonstruovat a naopak prameny mladší 

nám to svým charakterem, množstvím nebo validitou neumožňují. V práci tuto metodu 

používám hlavně při plnění druhého hlavního cíle, kdy zpětně dovozuji určité skutečnosti 

z období, které je mi neznámé. 

Biografická metoda  

 Biografické údaje o jednotlivcích spjatých svou činností se zkoumanými úseky a 

oblastmi dějin, bývají nejčastěji využívány při historickém studiu institucí, politických stran, 

spolků, hospodářských, politických náboženských hnutích. 

 Obvykle se jedná o vůdčí osobnosti sledovaných subjektů, u kterých se soustřeďujeme 

na shromažďování a následné vyhodnocení údajů: postoje, názory, majetkové poměry, 

sociální postavení, příslušnost k politickým stranám atd. 

 Dějiny ČOS mají dvě hlavní osobnosti a při jejich zpracování se tato metoda přímo 

nabízí. Na životopisech zakladatelů Tyrše a Fügnera se dobře sleduje vývoj ČOS v českých 

zemích. 

 Při studiu literatury a pramenů související se vznikající prací jsem se mnohokrát 

přesvědčil, že nekritické použití biografické metody může přeceněním významu a typičnosti 

jedince zkreslovat. Teprve pečlivá interpretace výsledků získaných touto metodou může být 

užitečná pro historické poznání.  
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5 Od založení do konce první světové války  

V druhé polovině devatenáctého století byly české země součástí Rakousko-uherské 

monarchie. Po pádu Bachova absolutismu v roce 1859 nastalo uvolnění politických a 

sociálních poměrů. Říjnovým diplomem (20. října 1860), jímž se císař zřekl absolutismu a 

uvolnil i politickou činnost, umožnil také vycházení Národních listů.  Vznikaly české školy, 

pořádaly se okázalé národní slavnosti. Tehdy vstoupili do naší literatury mladí básníci a 

spisovatelé  jako Jan Neruda (1834-1891) a Vítězslav Hálek (1835-1874) , stejně tak skladatel 

Bedřich Smetana (1824-1884).  Výtvarné umění reprezentovali Josef Mánes (1820-1871) a 

Jaroslav Čermák (1830-1878) . Toto uvolnění poměrů dovolilo zakládat mnoho různých 

spolků. Kromě hospodářských pěveckých a divadelních, vznikaly i spolky tělovýchovné. 

Jmenované spolky probouzely  národní uvědomění a přispívaly k rozvoji národního hnutí. Na 

začátku šedesátých let vznikají významné spolky.  

Roku 1861 pěvecký spolek Hlahol, roku 1862 spisovatelský spolek  Svatobor, roku 

1863 Umělecká beseda a  ve stejném roce i Matica slovenská.16 

V Německu se koncem padesátých let rozrůstal Deutscher Turnverband (Německý 

turnerský svaz), do té míry, že v roce 1860 mohl uspořádat tělocvičné slavnosti v Koburku a 

roku 1861 v Berlíně.   

Zřejmě v souvislosti s turnerskou činností došlo v červnu roku 1861 v Praze, ve 

Schmidtově tělovýchovném ústavu k pokusu o založení česko-německého tělocvičného 

spolku. Po finančních neshodách však k jeho ustavení nedošlo. Německým turnerům v Praze 

věnoval bankovní ředitel baron Eduard Seutter von Lödzen (1809–1879) značnou částku 

peněz, pod podmínkou, že nový spolek bude ryze německý. Proto čeští zástupci začali 

urychleně připravovat vytvoření čistě českého tělocvičného spolku. Zadané stanovy byly 

úředně schváleny už 27. ledna 1862, ale ustavující schůze se konala 16. února 1862 

v tělocvičně Jana  Malypetra (1815-1899) v Panské ulici v Praze, kde se sešlo dohromady 75 

osob. Výsledkem schůze bylo, že se prvním starostou nově vzniklého spolku, který se 

jmenoval Tělocvičná jednota Pražská se  stal Jindřich Fügner (1822-1865). Jeho náměstkem 

byl zvolen Miroslav Tyrš (1832-1884). Do výboru se zvolením dostalo těchto deset členů: 

Rudolf Thurn-Taxis (1833-1904), Julius Grégr (1831-1896), Eduard Grégr (1827-1907), 

                                                           
1 DOLANSKÝ, Julius. Sto deset let Sokola: 1862-1972. Praha: Olympia, 1973. s. 9. 
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Tomáš Černý (1840-1909), Rudolf Skuherský (1828-1863), Emanuel Tonner (1829-1900), 

Ferdinand Fingerhut (1824-1887),  Jan Kryšpín, František Písařovic.  

Tento výbor si pronajal od Jana Malypetra tělocvičnu na tři dny v týdnu. Na konci 

února 1862 zvolil 10 cvičitelů a 5. března 1862 bylo zahájeno pravidelné cvičení. Velmi brzy 

po založení spolku začalo prudce přibývat jeho členů, proto Fügner v dubnu 1862 najal sál u 

Apollo v Ječné ulici v Praze, kde se záhy začalo cvičit. Dalším krokem v utváření jednoty 

bylo sestavení cvičitelského sboru. Náčelníkem tohoto sboru byl zvolen 12. května 1862 M. 

Tyrš.17  

V této době se ve vnitřních poměrech jednoty začaly odrážet politické neshody 

tvořících se dvou stran. Prvním směr byl turnerský, který byl podporován Tyršem i Fügnerem, 

druhý směr byl okázale vlastenecký a politicky radikální, ten byl zastoupen Tonnerem, bratry 

Grégrovými a Barákem. První směr sám sebe označoval jako bratry činu nebo také strana 

pokroku. Jeho prioritou bylo pěstování tělocviku. Druhému směru se přezdívalo strana 

parádníků, a více než na tělocviku jim záleželo na vnější prezentací jednoty. Snažili se, co 

nejvíce rozšířit členskou základnu a využít ji k politickým cílům. Problém byl mimo jiné také 

v tom, že radikální Grégrův směr na sebe poutal pozornost policie a vzbuzoval podezření 

z revolučních záměrů. Snaha uchránit jednotu před následky, které by pro její trvání a práci 

mohl mít směr politicky vyhraněný, zapříčinila vítězství umírněnějšího směru. Tato snaha se 

také projevila i v tom, že se po 7 měsících členové prvního výboru vzdali svých funkcí a na 

valné hromadě dne 19. července 1862  byl zvolen nový výbor. V tomto výboru už nebyl 

Julius Grégr, Turn-Taxis ani Skuherský. Půl roku nato z něho vystoupil i Tonner. Po roce pak 

i Edvard Grégr. Do nového výboru byli zvoleni jen ti členové, kteří nezastávali žádnou 

politickou funkci. Nový výbor následně vydal několik vyhlášek o přísné apolitičnosti jednoty. 

Jako její poslání zdůrazňoval především činnost tělocvičnou a obecně vlasteneckou. 

Jednota v sále u Apolla zůstala jen do února roku 1863. Tuto budovu zakoupila 

Kongregace školských sester de Notre Dame a založila v ní Ženský učitelský ústav u sv. 

Anny.  

Na dalšího půl roku se musela jednota provizorně umístit do prostor Konviktu 

v Bartolomějské ulici v Praze. 

                                                           
1 JANDÁSEK, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912. Praha: Československá 

obec sokolská, 1964. s. 7. 
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Fügner se proto rozhodl, že pro účely jednoty zafinancuje samostatnou budovu 

s velkým tělocvičným sálem. Mělo se jednat o nejmodernější budovu určenou pro 

tělovýchovu ve střední Evropě. Základy pro tuto první sokolovnu se členové jednoty vykopali 

sami, jednalo se o první dobrovolnou pracovní brigádu, jednu z těch, kterých se v historii naší 

nejvýznamnější tělovýchovné organizace uskutečněno ještě mnoho.  Sokolovna stojí v 

pražské Sokolské ulici dosud  a nese Fügnerovo jméno. 

8Cvičení v nové budově bylo zahájeno 9. prosince 1863.1 Tělocvičná jednota Pražská 

tak získala nové sídlo, kde se rozvíjela cvičební činnost po všech stránkách. Zde bylo 

postupně doplňováno české tělocvičné názvosloví, zde se zdokonalovaly cvičební rozvrhy a 

zde byl rozvíjen zápas a šerm. 

V roce 1863 se počet členů Tělocvičné jednoty pražské pohyboval okolo 500 . 

Sokolstvo se ovšem začalo šířit i mimo Prahu. Po založení Moravského tělocvičného spolku 

v Brně 21. ledna 1862, vznikly téhož roku tělocvičné spolky, v Jaroměři (1. července),  Nové 

Pace (4. července), v Kolíně (25. června),  v Příbrami (18. listopadu), v Jičíně (5. listopadu) a 

Kutné Hoře (1. prosince).2 

Na valné hromadě, 13. listopadu 1864, bylo na Tonnerův návrh změněno jméno 

organizace na Sokol Pražský.3    

První sokolský starosta Fügner zemřel na pyémii 15. listopadu 1865 ve věku pouhých 

43 let.4 Během svého krátkého života stihl položit základy našeho nejvýznamnějšího 

tělovýchovného spolku. 

Během roku 1866 proběhla Prusko-rakouská válka, která začala 14. června a skončila 

23. srpna.5 

                                                           
1 DOLANSKÝ, Julius. Sto deset let Sokola: 1862-1972. Praha: Olympia, 1973. s. 16. 

2 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-

2. s. 512. 

3 DOLANSKÝ, Julius. Sto deset let Sokola: 1862-1972. Praha: Olympia, 1973. s. 12. 

4 TYRŠOVÁ, Renata. BRUNNER, Vratislav. Jindřich Fügner 1822-1922, K stým narozeninám 

prvého starosty Pražské tělocvičné jednoty Sokol: Praha: Matice Sokola pražského, 1922. s. 8.  

5 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-

2. s. 518. 
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Sokolstvo, v čele s Tyršem věřilo, že když se v tomto konfliktu postaví na stranu 

Rakouské říše, dostane se pak českému národu spravedlivého postavení. Sokolstvo proto 

nabídlo monarchii  vojenskou podporu utvořením dobrovolnických sokolských sborů. Jako 

velitele těchto jednotek se sokolové pokoušeli dosadit srbského generála Djosdje 

Stratimíroviče (1822-1908). Pražský místodržitel hrabě Karel Lažanský (1639-1695), ovšem 

zřizování dobrovolnických sborů nedovolil  a Tyršovi se nepodařilo dosáhnout úředního 

schválení pro výcvik sokolů ve zbrani. Po vítězství Prusů a jejich následném vpádu do Prahy 

vykonával Sokol funkci pořádkové služby. 

9Prusko-rakouská válka tedy končí porážkou Rakouské říše a vznikem Rakouska-

Uherska. Politické poměry se tak mění v neprospěch českého národa. Češi  zahajují dlouhý 

politický boj za české státní právo.  

Ačkoli stanovy o přísné nepolitičnosti Sokola stále platily, nemůžeme přehlédnout, že 

nejvýznamnější sokolský činovník Miroslav Tyrš byl politicky činný. Za Národní stranu 

svobodomyslnou (mladočeši) byl pětkrát zvolen do zemského sněmu v Praze a jednou do 

říšského sněmu ve Vídni. 

Obliba Sokola v této době stále rostla, projevovalo se to růstem počtu členstva 

v dosavadních jednotách i zakládáním jednot nových. Válečný rok 1866 vykazuje nárůst jen 

nepatrný. Další léta ovšem nárůst mohutní: roku 1867 přibývá 6 jednot, dalšího roku 26, roku 

1869 zase 25, roku 1870 už 41. Počátkem roku 1971 bylo všech sokolských jednot 131.1  

Oproti 1 950 členům z roku 1865 bylo koncem roku 1871 ve 117 jednotách (ze 

čtrnácti není zpráv) přes 11 000 členů.2  

V 60. letech 19. století se sokolství začíná ujímat i mezi českými ženami. Tyrš od roku 

1866 vedl cvičení družstva slečen, z něhož vzešly cvičitelky pro první čistě ženský 

tělovýchovný spolek. Z jeho podnětu se tak 29. listopadu 1869 ustanovil Tělocvičný spolek 

paní a dívek pražských.3 Starostkou byla zvolena Žofie Podlipská (1833-1897), hlavní 

cvičitelkou Klemeňa Hanušová (1845-1918). 

                                                           
1, 2 JANDÁSEK, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912. Praha: 

Československá obec sokolská, 1964. s. 11. 

3 DOLANSKÝ, Julius. Sto deset let Sokola: 1862-1972. Praha: Olympia, 1973. s. 25. 
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Osobností, která Sokolu vtiskla ideové, programové, organizační a tělovýchovné 

zásady byl Miroslav Tyrš. Svou programovou stať Náš úkol směr a cíl publikoval v prvním 

čísle jím nově založeného časopisu Sokol, který se začal vycházet dvakrát měsíčně již od roku 

1871. V uvedené stati popisuje program sokolské tělovýchovy, místo Sokola v národním 

životě, práci v jednotách a práci sokolstva jako celku. Jednalo se vlastně o shrnutí a 

uspořádání myšlenek, které už dříve vyslovil. Vybízí zde k neustálému pokroku, jak 

v sokolské práci, tak ve veřejném životě obecně. Zaznívá zde také, že do Sokol je otevřen pro 

celý národ: „Věc sokolská však, jak ke všem stavům a vrstvám se obrací, znamená prozatím 

tolik, co tělesné a z části i mravní vychování všeho národa českoslovanského, odchování jeho 

k síle, statečnosti, ušlechtilosti a brannosti zvýšené,  a musí tudíž hledět, aby koncem veškerý 

lid octl se v okruhu jejím.“ 1 Tyrš zde také apeluje na nesobeckost a vlastenecké cítění: „Než 

co nás při tom sílit a neustále dále pudit musí, jestiť myšlenka ta, že nikoli jen o sobě a pro 

sebe zápol ten podnikáme, nýbrž že celému národu našemu podstoupiti jest závod podobný a 

že na výsledku jeho závisí prospívání, zdar, ano i veškerá budoucnost naše.“2 Objevuje se zde 

i myšlenka obrany národa a jeho  sjednocení: „jen tam možno, by nikdo nesměle neb zrádně 

neodstoupil, by celý národ stál setrval jako rek jediný, o jehož neprůlomné brnění roztříští se 

nakonec meče vražedné.“ 3   

10Druhým Tyršovým zásadním dílem jsou Základové tělocviku. Dílo vycházelo po 

sešitech od roku 1868 do roku 1872. Jedná se o jeho základní teoretickou práci, ve které podal 

výklad sokolské tělocvičné soustavy.  

V práci jsou cvičení rozdělena do čtyř skupin:  

1. cvičení bez nářadí a bez pomoci nebo oporu jiných (prostná)   

2. cvičení nářaďová  

3. cvičení toliko pomocí jiných proveditelná (pořadová) (skupinová) 

4. úpolová, do níž zařadil (odpory, šerm, zápas a rohování).4  

                                                           
1, 2, 3 TYRŠ, Miroslav. Náš úkol, směr a cíl. Praha: Československá obec sokolská, 1925. 

4  KÖSSL, Jiří. ŠTUMBAUER Jan. WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 3. vyd. 

Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1566-0. s. 109. 
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Tyrš v této publikaci také vydal tělocvičné názvosloví, které se s menšími obměnami 

používá dodnes. Doposud se pro polohy těla používala většina výrazů libovolně a nepřesně. 

Hovoříme tedy o tělocvičné soustavě, která přehledně a úplně obsáhla všechna cvičení, které 

sokolové prováděli.11 

Období mezi lety 1872 a 1879 bylo pro Sokol dobou stagnace. Dobře to můžeme 

dokumentovat na vývoji členské základny. Roku 1871 bylo ve 113 jednotách celkem 10 448 

členů, z nichž téměř 3 000 cvičilo.1 Na podzim roku 1875 bylo už jen 71 jednot skutečně 

činných a zbylo v nich 7100 členů, z toho pouze 1 156 cvičících.2  Jednou z příčin tohoto 

úpadku byla napjatá politická situace. Čeští poslanci odmítali zasedat v zemském sněmu i 

v říšské radě, to samozřejmě znamenalo tvrdý politický útlak ze strany Rakouska-Uherska. 

Policie podezírala mládež z revolučních snah. Lidé byli stíháni za urážky císaře, novináři byli 

pronásledováni za pobuřování. Roku 1874 se od jednotné České Národní strany odštěpila 

Národní strana svobodomyslná (mladočeši), jejíž poslanci zasedli v zemském sněmu. Vzniká 

tedy spor mezi mladočechy, kteří se  chtěli prosadit v říšském sněmu a zemské radě a členy 

České národní strany (staročechy), kteří to odmítají.  V září roku 1878 vstoupili i staročeši na 

zemský sněm a utvořili s mladočechy společný klub. O rok později vstoupili všichni čeští 

poslanci i na říšskou radu. Tím se situace alespoň částečně uklidnila. Tyto spory strhávaly 

pozornost, kterou lidé dříve věnovali veřejnému životu, společenským akcím i různým 

spolkům. 

Tyrš v reakci na výše popsaný spor usoudil, že se sokolská tělovýchova musí 

přizpůsobit době. Namísto úvah o brannosti zařadil roku 1872 do časopisu Sokol dvě další 

programové stati: O tělocviku v ohledu národohospodářském a O působení tělocviku na tělo 

lidské. Roku 1873 následovala Tyršova obsáhlá studie O tělocviku v ohledu estetickém. 

Vydané texty podpořily ideové rozšíření sokolské činnosti. Velká část příslušníků Sokola 

k Tyršovým ideálům hlásila především pro jeho vlastenecké zaměření, ale činnost aktivních 

cvičenců do určité míry ochabla a někteří z nich z řad sokolstva vystoupila 

Pro nedostatek předplatitelů musel Tyrš od počátku roku 1874 změnit časopis Sokol ze 

čtrnáctideníku na měsíčník. Po jeho onemocnění a následném léčení v Itálii,  přestal roku 

1876 časopis vycházet úplně. 

                                                           
1, 2 JANDÁSEK, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912. Praha: 

Československá obec sokolská, 1964. s. 17. 
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Sokolu přitížilo také to, že tehdejší úřady blokovaly vytvoření jednotné sokolské 

organizace sdružující celé sokolstvo. Tyrš si dobře uvědomoval, že pod sjednocenou  

organizací by se Sokolu dařilo mnohem lépe. Proto se celý život marně snažil o jeho 

celonárodní sjednocení. . 12 

Vstupem českých poslanců do zemského sněmu do říšské se tedy společenskopolitická 

situace začala uklidňovat, což mělo pozitivní následky především pro hospodářský a kulturní 

rozvoj našich zemí.  

Od samého počátku 80. let 19. Století se Tyršovi dařilo oživovat sokolskou činnost. 

Na počátku období velkého sokolského rozmachu stojí Tyršova řeč o prostředcích k oživení 

jednot sokolských, kterou pronesl 7. září 1879 na sjezdu sokolstva v Olomouci a která byla 

později otisknuta v časopise Sokol.1  Poukázal na příčiny úpadku, upozornil, že také v cizině 

došlo v tělovýchovných spolcích ke stagnaci. Rozebral politické příčiny a poukázal na 

finanční tíseň. 

I v 80. letech můžeme sokolský vývoj doložit počtem členů a jednot. Roku 1880 bylo 

jen 86 sokolských jednot se 7 812 členy, roku 1884 bylo jednot už 137 a v nich 17 424 členů.2 

Do roku 1884 bylo vystavěno 11 sokoloven s jmění sokolských jednot se odhadovalo na čtvrt 

milionu zlatých. Sokolské jednoty se také začaly seskupovat do větších oblastních útvarů 

označovaných jako župy.  Když pražské místodržitelství schválilo návrh na župní stanovy, 

byly roku 1884 založeny tyto tři sokolské župy: Sokolská župa Tyršova se sídlem v Kolíně, 

Sokolská župa východních Čech se sídlem v Hradci Králové a Župní jednota středočeská se 

sídlem na Smíchově. 

Jak se blížilo 20. výročí založení Tělocvičné jednoty pražské Tyrš navrhl, aby bylo na 

oslavu uskutečněno veřejné cvičení s průvodem Prahou. Brzy bylo rozhodnuto, že se tato 

událost rozšíří na sjezd všech sokolských jednot z Čech a Moravy s přizváním bratrských 

spolků ze slovanských zemí a krajanů z Ameriky. Sokolové již dříve organizovali mnoho 

                                                           
1 DVOŘÁKOVÁ, Zora. Miroslav Tyrš: prohry a vítězství. Praha: Olympia, 1989. s. 173.  

2 JANDÁSEK, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912. Praha: Československá 

obec sokolská, 1964. s. 24. 
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veřejných vystoupení spojených s výlety. Tehdy jednoty vystoupily před veřejností poprvé 

společně. 13 

I. všesokolský slet se konal v neděli 18. června 1882.1 Úderem druhé hodiny 

odpolední vyšel z Českého vysokého učení technického na Karlově náměstí do bohatě 

vyzdobených ulic Prahy průvod, čítající 1600 krojovaných sokolů a hostů.2 Hlavní částí sletu 

bylo tělocvičné vystoupení 696 cvičenců.3 Jejich vystoupení obsahovalo prostná, hromadné 

cvičení na nářadí a vystoupení nejlepších cvičenců. Předvedené výkony byly precizní a 

ukázněné a v divácích vzbudily obdiv a uspokojení. 

Miroslav Tyrš se v červnu roku 1884 ve svých 52 letech vzdal ve prospěch mladších 

hodnosti náčelníka Sokola Pražského a opustil i redakci časopisu Sokol. Krádce před 

opuštěním těchto funkcí byl jmenován profesorem filosofické fakulty Univerzity Karlovy. 

Posléze odjel na léčení nervové choroby do Tyrol, kde 8. srpna 1884 tragicky zahynul 

v rozvodněné alpské řece Aše u městečka Oetzu v dnešním Rakousku.4  Pohřben byl vedle J. 

Fügnera na Olšanských hřbitovech. Uzavřela se tak jedna kapitola sokolských dějin. 

V druhém pětiletí 80. let 19. stol se Sokol stále rozrůstal. Koncem roku 1884 bylo 

v Čechách a na Moravě 137 jednot, z toho bylo 18 tělocvičně-hasičských, roku 1888 už bylo 

jednot 137 a mezi nimi jen 12 tělocvičně-hasičských.5 Členstvo roku 1884 čítalo 17 4224 

osob, roku 1888 se jeho počet navýšil na 21 681.6 Župy byly roku 1884 tři, roku 1888 jich 

bylo už deset. 

Těsně před koncem 19. stol se podařilo sokolstvo částečně sjednotit. Tato společná 

organizace se jmenovala Česká obec sokolská. Její ustavující valný sjezd se konal 24. března  

1889 v Praze, za účasti vyslanců všech žup z Čech. Jednalo se o spolek žup, nikoliv jednot a 

župám rovněž zůstávala značná samospráva. Nejvyšším orgánem Obce se stal valný sjezd, 

který se skládal z župních vyslanců Na každých 100 členů župy připadal jeden vyslanec. 

                                                           
1, 2, 3 KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety: 1882-1948. Praha: Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. s. 7. 

4 TYRŠOVÁ, Renata. Dr. Miroslav Tyrš 1832-1932, K stým narozeninám zakladatele sokolstva 

Československá obec sokolská: Praha: Knihkupectví a nakladatelství Československé obce sokolské, 

1932. s. 12. 

5, 6 JANDÁSEK, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912. Praha: 

Československá obec sokolská, 1964. s. 26. 
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Členové valného sjezdu volili výbor který měl tříletý mandát a z něho se dále volilo 

předsednictvo. Ze 207 zástupců všech 10 českých žup a Sokola pražského jako 11. člena ČOS 

se sjelo 147 vyslanců do Prahy k ustavujícímu valnému sjezdu.1 Valný sjezd zvolil 19 členů 

výboru, 4 členy předsednictva a 4 náhradníky. Prvním starostou ČOS se stal Jan Podlipný 

(1848-1914), náčelníkem byl zvolen František Čížek (1850-1889) a jednatelem Josef Scheiner 

(1861-1932). 

II. všesokolský slet měl být uspořádán již v roce 1887, ku příležitosti 25. výročí 

založení Tělocvičné jednoty pražské. Úřady ovšem nepovolily některé části navrhovaného 

programu, např. slavností průvod a veřejné vítaní hostů. Proto se sokolstvo rozhodlo slet 

odložit a místo něj uspořádat tělocvičné závody v Českém Brodě. 14 

Slet se tak stal prvním velkým podnikem nově vzniklé ČOS, která roku 1890 rozhodla 

o jeho konání. Jako prostor cvičiště byla vybrána Královská obora. Slavnostní dny II. 

všesokolského sletu začaly v sobotu 27. června a trvaly do úterý 30. června 1891.2 Datum 

nebylo vybráno náhodně, protože celá akce byla součástí Jubilejní zemské výstavy. Jednalo se 

kulturní a společenskou výstavu uspořádanou na oslavu stého výročí první průmyslové 

výstavy. 

Během soboty se do Prahy sjeli účastníci sletu. V neděli dopoledne proběhla úspěšně 

zkouška cvičení prostných a odpoledne jejich slavnostní předvedení za účasti 2 310 sokolů 

z 206 jednot s hudebním doprovodem.3 Následovala soutěž družstev na nářadí a ve skoku do 

výšky. Na ní navázalo ukázkové cvičení žup ve čtyřech seskupeních, obsahující cviky 

s kužely, s tyčemi a na nářadí. Další den byl na programu dopolední slavnostní průvod, 

společná prostná, cvičení na nářadí a vystoupení s tyčemi Sokola Pražského, spolu s župou 

Pobělohorskou a Středočeskou. Průvod, v němž pochodovalo 5 520 sokolů v krojích, byl 

nevídanou podívanou a vyvolal velkou odezvu u veřejnosti i nadšené komentáře novinářů i 

spisovatelů.4 

 

                                                           
1 JANDÁSEK, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912. Praha: Československá 

obec sokolská, 1964. s. 30. 

2, 3, 4  KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety: 1882-1948. Praha: Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. s. 9. 
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Dne 25. března 1892 se sešel II. valný sjezd ČOS.1 Na programu sjezdu byly volby 

předsednictva a určování výše členských příspěvků. Do předsednictva byli zvoleni:  starosta 

Jan Podlipný, náčelník Jindřich Vaníček, jednatel Josef Scheiner, pokladník Emanuel Richter 

a II. náměstek starosty Josef Zelenka. 

V této době se také sjednotily moravské a slezské župy. Ustavující schůze 

Moravskoslezské obce sokolské (MOS) se konala 6. listopadu 1892.2 Starostou byl zvolen 

Josef Bravič (1853 – 1924), náměstkem starosty Karel Kozánek (1858 – 1941), náčelníkem 

Antonín Hyánek (1862 - 1925) a jednatelem Hynek Bulín (1869-1950). 

Na rozdíl od ČOS, která slučovala celé župy byla MOS sdružením jednot. Hlavní ale 

bylo, že spolu obě organizace začaly spolupracovat a udělaly tak další krok k úplnému 

sjednocení sokolstva. 15 

V českém veřejném životě se opět blížily nepokoje. 18. června 1893 se na podnět 

rakouské sociální demokracie uskutečnily téměř na 30 místech v českých zemích masové 

protestní akce za všeobecné hlasovací právo (proběhy zejména v Praze a Brně, a to i přes 

policejní zákaz).3 Celé dění eskalovalo do té míry, že vláda nad Prahou a třemi okolními 

okresy vyhlásila 12. září výjimečný stav. To znamenalo zrušení shromažďovacího a 

spolčovacího práva, ochromení svobody tisku a zastavení porotních soudů.4  

Při těchto národních protestech bylo zatčeno mnoho lidí, převážně studentů, z nichž 

bylo 76 obžalovaných z tajného spolčování v údajné organizaci Omladina, která měla mít 

protistátní záměry. Tento soud byl nazván „procesem s omladinou“ a bylo něm odsouzeno 68 

lidí k trestům od několika měsíců do 8 let.  

Již  čtyři roky po konání posledního všesokolského sletu, se začal připravovat slet 

další. Impulsem pro jeho konání se stala Národopisná výstava československá v Praze roku 

1895. Nejdříve sokolští činovníci plánovali uspořádat slet opět v Královské oboře. Toto místo 

                                                           
1 JANDÁSEK, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912. Praha: Československá 

obec sokolská, 1964. s. 38. 

2 WAIC, Marek. Sokol v české společnosti In Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0768-9. s. 220. 

3, 4 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-

469-2. s. 518. 
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bylo ale pro potřeby akce příliš malé, proto se sokolský výbor rozhodl pro výstavbu sletiště na 

Letenské pláni.  

Slavnostní dny III. všesokolského sletu začínaly v pátek 28. června a končily v pondělí 

1. července 1895.1 „Tehdy cvičilo na Letné 4 271 mužů a v průvodu jich bylo v kroji 7 533. 

Tehdy po prvé se objevili sokolští dorostenci, cvičilo jich 700.“ 2   

Program započal v pátek, vítáním účastníků na nádražích a slavností na Žofíně, kde 

koncertoval hudební sbor Sokola pražského. V sobotu slet pokračoval tělocvičnými závody, 

ve kterých dohromady soutěžilo 123 družstev a to na hrazdě, na bradlech, na koni na šíř a 

v prostných.3  

Následovala nářaďová a společná cvičení žup, pořadová cvičení jednot z Prahy a 

vystoupení mužů z Moravskoslezské obce sokolské. Na neděli dopoledne byl naplánován 

slavnostní průvod. V čele průvodu jelo družstvo sokolů na koních a za nimi pochodoval 

zástup krojovaných sokolů. Díky dobrovolnictví cvičících, kterým se podařilo zbavit cvičiště 

vody, která se tam po vydatných srážkách usadila se i tento den cvičilo. Na řadu přišlo cvičení 

družstev na nářadí, společné vystoupení Moravskoslezské obce sokolské ve hrách a ve 

skupinách. Slet byl završen pondělním vystoupením sokolské jízdy. 16 

Rok po III. všesokolském sletu se sokolské organizace dočkala dalšího stupně 

centralizace. Stanovy Svazu Československého sokolstva byly schváleny 8. prosince 1896.4 

Svaz zastřešil Českou obec sokolskou a Moravskoslezskou obec sokolskou. Když do Svazu 

vstoupila i Dolnorakouská župa, tak sdružoval všechno české sokolstvo na území Rakouska. 

Neznamenalo to však zánik nebo sloučení ČOS a MOS, ty si zachovaly svoji samostatnost.  

Do výboru byli zvoleni: starosta Jan Podlipný, náměstek starosty Karel Kozánek (1858-1941), 

Jindřich Vaníček, Josef Scheiner, Josef Bravič, Hynek Bulín,  Josef Klenka (1853-1932), 

Karel Černohorský (1861-1915), František Mikulejský (1843-1900), Josef Víšek (1853-

                                                           
1, 3 KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety: 1882-1948. Praha: Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. s. 11. 

2 OČENÁŠEK, Augustin. Význam všesokolských sletů. In Památník X. všesokolského sletu v Praze. 

Praha: Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské, 1939. s. 14. 

4 JANDÁSEK, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912. Praha: Československá 

obec sokolská, 1964. s. 44. 
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1911), Hynek Lang (1847-1926), Václav Peták (1842-1917), Karel Pippich (1849-1921), 

Viktor Weinhengst (1855-1903) a další. 

 Následující období znamená pro Český národ značnou polarizaci. Roku 1897 vstupuje 

pět sociálních demokratů na půdu vídeňské říšské rady a vydávají protistátoprávní prohlášení. 

Tím se distancují od veškerých snah o osamostatnění českého národa. To vzbudilo vlnu 

odporu a nevole v české veřejnosti a také vylučování sociálních demokratů ze všech 

vlasteneckých organizací.17 

Vyčlenění sociální demokraté si začali zakládat vlastní periodika i organizace. Tak 

vznikl časopis Právo lidu, osvětové ústředí Dělnická akademie a Dělnické tělocvičné jednoty. 

Jedním z prvních činů Svazu  Českoslovanského sokolstva byl jeho vstup do Evropské 

unie tělocvičných spolků. Unie tehdy sdružovala 40 000 Čechů, 33 000 Švýcarů, 13 000 Italů, 

12 000 Belgičanů, necelých 6 000 Holanďanů, 4 000 Maďarů, 2 500 Norů a 2 500 Švédů.1 

V roce 1898 získávají ženy v ČOS vlastní samosprávu v rámci jednot. Sokolští 

činovníci tak povolili autonomii ženských sokolských odborů, ale odmítali akceptovat právo 

žen na rozhodování o činnosti jednot. Žena se tak nemohla stát starostkou, náčelnicí, 

jednatelkou a neměla ani hlasovací právo. Téhož roku také proběhlo první veřejné cvičení 

ženských odborů v Sokole Pražském. 

Následujícího roku svolal ČOS mimořádný valný sjezd, který učinil dvě změny ve 

stanovách. První změnou bylo to, že ČOS mohla přijímat i moravské župy. Druhá změna se 

týkala voleb do předsednictva, které se začalo volit každé dva roky písemným hlasováním 

jednot podle rozhodnutí jejich valných hromad. 

Tyto změny byly zpočátku blokovány úřady. Rozhodnutí o volbě předsednictva se po 

schválení neosvědčilo, protože umožňovalo zvýšenou agitaci politických stran. Tak se do 

ČOS mísily protichůdné politické názory, které způsobovaly vnitřní rozpory. 

Do nového století vstoupil Svaz, sdružuje obě obce a jednu župu, celkem 37 žup 571 

jednotou, v nichž bylo 47 418 členů, z nichž asi 9 808 cvičenců. Hochů, tj. řemeslného 

dorostu a žáků bylo 7 350.2  

                                                           
1 DOLANSKÝ, Julius. Sto deset let Sokola: 1862-1972. Praha: Olympia, 1973. s. 50. 

2 JANDÁSEK, Ladislav. PELIKÁN, Jan. Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912. Praha: Československá 

obec sokolská, 1964. s. 49. 
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Stále rostoucí Svaz začal na přelomu století plánovat IV. všesokolský slet. Veřejná 

vystoupení sletu byl uskutečněna na Letenské pláni ve dvou hlavních sletových dnech 29. a 

30. června 1891.1 „Účastnilo se ho 6 750 cvičenců, po prvé ženy v počtu 860, dorostenců a 

žáků dohromady 1 988. Průvod napočítal 11 095 krojů“2 

Sletové dny začínaly závody družstev a jednotlivců. Soutěžilo se na nářadí, ve skocích 

do dálky, v trojskoku, ve skoku o tyči, ve skoku vysokém, v běhu na 100 yardů, ve vrhání 

krychlí, hodu oštěpem, v házení toušem (diskem), ve šplhu na laně, a v zápasu. Poprvé 

v historii na všesokolském sletu vystoupilo družstvo žen. V sobotu 29. června odpoledne 

Prahou prošel průvod, jež směřoval z Vinohrad přes Václavské náměstí ke Staroměstské 

radnici. V nedělním vystoupení nechyběly ani tradiční ukázky cvičení na nářadí, či 

vystoupení sokolské jízdy. 

Počátkem roku 1902 se ČOS konečně dočkala úředního schválení stanov z roku 1898. 

Toto schválení bylo důležité, protože ČOS nyní mohla přijímat moravské župy. Počátkem 

roku 1903 tak došlo k vystoupení žup Severomoravské a Středomoravské z MOS a jejich 

vstupu do ČOS. K přestupujícím župám se posléze přidaly i župy Dolnorakouská a Husova. 

Tím bylo zahájeno slučování českého sokolstva, které znamenalo zánik Moravskoslezské 

obce sokolské a přestup jejích členů do České obce sokolské. V roce 1904 byl přestup žup 

dokončen s výjimkou župy Hanácké. Ta se připojila až roku 1906. 18 

V roce 1904 také proběhly volby předsednictva, které byly poprvé provedeny 

písemným hlasováním. Starostou byl opět zvolen Jan Podlipný a do předsednictva byli 

zvoleni: I. náměstek starosty Peregrín Fíša (1860-1923), II. náměstkem starosty Josef 

Scheiner, náčelníkem Jindřich Vaníček, náměstkem náčelníka Josef Klenka, jednatelem 

František Mašek (1862-1950), pokladníkem Eduard Waraus (1860-1927) a Václav Kukaň 

(1859-1925).  

Pokud se jedná o veřejný život probíhal rok 1905 ve znamení rostoucího úsilí o 

všeobecné, rovné, tajné a přímé hlasovací právo. Na mnoha místech v českých zemích 

                                                           
1  KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety: 1882-1948. Praha: Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. 

s. 13. 

2 OČENÁŠEK, Augustin. Význam všesokolských sletů. In Památník X. všesokolského sletu 

v Praze. Praha: Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské, 1939. s. 14. 
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docházelo k demonstracím za volební reformu, k nejvýznamnějším patřila akce ze 10. října 

v Praze, kdy Sněmovní i Malostranské náměstí a přilehlé prostory zaplavily desetitisíce lidí.1      

1. října v Brně vyvrcholil zápas o zřízení druhé univerzity (veden od roku 1901) 

národnostními srážkami mezi Čechy a Němci ve středu města(u Besedního domu).2 Při těchto 

nepokojích zemřel dělník a sokol František Pavlík. Brněnské nepokoje se přenesly i do 

Vyškova, Uherského Hradiště a Prostějova.  

Změny ve vedení ČOS nastaly při volbách roku 1906, kdy byl do pozice starosty 

poprvé zvolen Josef Scheiner. I. náměstkem starosty zůstal Peregrín Fíša, II. náměstkem 

starosty a zároveň náčelníkem byl zvolen Jindřich Vaníček, František Mašek zůstal 

jednatelem, Eduard Waraus zůstal pokladníkem a opět byl zvolen i Václav Kukaň. 

ČOS tak dospěla do roku 1907, kdy se konal V. všesokolský slet. Hlavní sletové dny 

trvaly od 28. června do 1. července.3 „Prostná cvičilo 7 600 mužů, 2 500 žen, 500 dorostenců, 

1800 žáků a 500 žákyň. V průvodě  šlo 12 500 mužů v kroji, 117 jezdců a 1 250 hostí.“4 19 

Hlavní pořad sletu byl rozvržen do čtyř dnů, ale do sletového rámce byly přibrány 

ještě dvě předcházející neděle. První, 16. června byla věnována hrám školní mládeže a ve 

druhé, 23. června proběhlo na sletišti cvičení školského žactva a dorostu z okolí Prahy. Při 

hlavních dnech sletu byly zároveň pořádány mezinárodní tělocvičné závody, při nichž čeští 

sokolové získali první místo. Ženy do programu sletu přispěly moravskými národními tanci 

v krojích. Hlavní sletová scéna byla koncipována ve formě šachové hry a znázorňovala 

vítězství českého husitského vojevůdce Žižky nad římským císařem Zikmundem u 

Německého Brodu (1422). Nedělní průvod měl stejnou trasu jako při předchozích sletech. Na 

závěr celého programu se konalo tradiční vystoupení sokolské jízdy.  

Bezprostředním důsledkem hromadné účasti sokolstva ze slovanských zemí na sletě 

bylo založení Svazu slovanského sokolstva 25. února 1908.5 Sdružily se v něm: ČOS, 

                                                           
1, 2  ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-

469-2. s. 578. 

3 KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety: 1882-1948. Praha: Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. s. 17. 

4 OČENÁŠEK, Augustin. Význam všesokolských sletů. In Památník X. všesokolského sletu v Praze. 

Praha: Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské, 1939. s. 14. 

5  DOLANSKÝ, Julius. Sto deset let Sokola: 1862-1972. Praha: Olympia, 1973. s. 56. 
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Związek polskich gymnastycznych Towarzystew sokolich, Hrvatski sokolski savez, Slovinska 

sokolska zveza, Župa Fruškogorská , Dušan Silni, Župa Bosensko-hercegovská a Zveza 

bogarskiv Junakov. Do čela svazu byl postaven Josef Scheiner jako starosta, Lazar Car  jako 

jeho náměstek, Jindřich Vaníček jako náčelník, Viktor Murik jako jeho náměstek, Antonín 

Novotný  jako jednatel a Eduard Waraus jako pokladník. 

Na konci prvního desetiletí 20. stol. ČOS sdružovala 37 žup, 916 jednot s 95 077 

členy, z nichž bylo 24 720 cvičenců.120 

Rozhodnutí o důležitých otázkách  sokolského života měl přinést V. valný sjezd ČOS 

v roce 1910. První otázkou, kterou se valnému sjezdu bohužel nepodařilo vyřešit, byla další 

organizace žen v ČOS. Během jednání však došlo k rozhodnutí, že členem ČOS  se nesmí stát 

nejen příslušník dělnických nebo orelských jednot, ale vůbec nikdo, kdo vědomě soužil 

klerikálním snahám. Tím byly tedy sokolské jednoty rázem uzavřeny všem členům České 

strany lidové, jež reprezentovala politický směr, jehož motivací byla reprezentace církevních 

názorů a jejich prosazování ve státní politice. Rozhodnutí bylo schváleno většinou sjezdu, i 

přes kritiku starosty Scheinera. Do budoucna to znamenalo mnoho konfliktů ČOS a církve.  

Protože V. valný sjezd ženskou otázku nevyřešil, bylo její vyřešení úkolem dalšího 

předsednictva. Spory a dohady se táhly až do roku 1911, kdy se při ČOS ustanovila ženská 

komise, jejíž předsedkyní se stala Eliška Roudná z Tělocvičného spolku paní a dívek 

pražských. Tato komise byla již samostatnou, ovšem formálně se stále jednalo o odbor 

pražské sokolské jednoty. 

Tak se přiblížilo 50. výročí založení tělocvičné jednoty pražské. Významné jubileum 

nebylo oslaveno ničím jiným než VI. všesokolským sletem, který byl zároveň I. sletem Svazu 

slovanského sokolstva. Jednalo se o tak velkou událost, že byla rozložena do celých pěti 

týdnů. Slet začal již 25. května a skončil 4. července 1912.2 „Cvičilo 12 000 mužů, 5 600 žen, 

1 065 dorostenců, 2 097 žáků a 1 980 žákyň. Mužů však cvičilo o 6 000 více neboť se  

                                                           
1 WAIC, Marek. Sokol v české společnosti In Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0768-9. s. 221Sto deset let Sokola: 1862-1972. Praha: 

Olympia, 1973. s. 56. 

2 KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety: 1882-1948. Praha: Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. s. 20. 
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vystřídali. V průvodu bylo 17 712 členů, 4 680 hostí a 200 jezdců“1 Jelikož se jednalo o první 

slet SSS hodí se zde uvést i zahraniční účast jeho členů, která zahrnovala: 1 110 Srbů, 900 

Chorvatů, 800 Rusů, 500 Slovinců, 350 Bulharů a 80 Ukrajinců.2 

Sletiště na Letenské pláni bylo postaveno v antickém stylu. Celkový ráz sletu se nesl 

v duchu boje za osvobození národů. Hlavní sletovou scénou byly Athény po bitvě u 

Marathónu. Představení zobrazovalo fiktivní děj, který vycházel z událostí řeckých 

starověkých dějin. Ve dnech dorostu, 22. a 23. června proběhly závody ve šplhu, přetahu a 

některých atletických disciplínách. Obě tyto dopoledne dorost vystoupil s kužely a na nářadí. 

Slet vyvrcholil v období od 27. června do 4. července. Hlavní sletový týden začal tradičně 

vítáním hostů. Slet byl obohacen taky o jejich vystoupení. Součástí vystoupení amerických 

sokolů byl i box, Slováci z USA předvedli cvičení s valaškami, Chorvati cvičili s vesly a 

Srbové ukázali simultánní cvičení na pěti bradlech. VI. slet měl dosud nejobsáhlejší soutěžní 

program. Závodilo se o přebor ČOS jednotlivců i družstev v atletických i gymnastických 

disciplínách včetně plavaní a šermu. 21 

Chod dějin dospěl až na práh I. světové války. Dne 28. Června bosensko-srbský 

politický aktivista Gavrilo Princip spáchal v Sarajevu atentát na arcivévodu a následníka trůnu 

Františka Ferdinanda d’Este. Rakousko-Uhersko následně zaslalo Srbsku ultimátum 

koncipované tak, aby ho Srbsko odmítla, tak se také stalo a 28. července 1914 propukla válka. 

 Při mobilizaci musela do války odejít polovina mužského členstva ČOS. 

V sokolských jednotách tak zůstali jen ženy, dorostenci, žáci a muži moc staří na odvod. Ženy 

pak v mnohých jednotách zastávaly čelné funkce a někde cvičili i žáky a dorostence.  

Prostory sokoloven byly nezřídka použity jako lazarety pro raněné vojáky. Čeští vojáci 

hromadně přebíhali z rakouské fronty k Rusům, Srbům, později i Italům. To vyvolalo četné 

rakouské perzekuce, Češi byli vězněni pronásledováni a zatýkáni. V květnu 1915 byl dočasně 

uvězněn i starosta Josef Scheiner.  

Dne  24. Listopadu 1915 bylo pražskému místodržitelství nařízeno rozpuštění České 

obce sokolské výnosem c. k. ministerstva vnitra, v němž bylo mj. uvedeno, že ČOS 

podporovalo před válkou intenzivní vztahy s cizinou a je podezřelá z proti rakouských styků 

                                                           
1 OČENÁŠEK, Augustin. Význam všesokolských sletů. In Památník X. všesokolského sletu v Praze. 

Praha: Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské, 1939. s. 19.  

2 HAVLÍČEK, Věnceslav. Skolské slety. Praha: Sfinx, 1948. s. 25. 
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s americkým sokolstvem.1  Výnos zrušil také Svaz slovanského sokolstva. Jednotlivé sokolské 

jednoty však zrušeny nebyly a jejich činnost pokračovala dál, byla však značně oslabena.  

V této obtížné době založila Renáta Tyršová národní pomocné sdružení České srdce, 

které pomáhalo hladovějícím.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 38. 
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6 Meziválečné období 

Ihned po vzniku samostatného československého státu ČOS obnovila svoji činnost, její 

členové se dokonce podíleli na ustanovení nové státní správy a dočasně nahrazovali funkci 

policie a armády. 

 Sokolové obsadili všechna pražská kasárna a přebrali vojenské velení ve venkovských 

posádkových městech. Některé nepřátelské pluky kladly odpor, přesto všude postupně přešlo 

velení na českou stranu. Národní výbor pověřil obnovenou Československou obec sokolskou, 

Dělnické tělovýchovné jednoty, studenstvo a hasičské sbory, aby utvořily strážné oddíly a 

v zemi zabezpečily pořádek. 23 

 Sokolové tuto dobrovolnou a nezištnou činnost vykonávali až do 15. prosince 1918. 

Zamezili drancování, rozkrádání a ochránili umělecké památky před loupením.1 

 První schůze výboru ČOS se konala 2. února 1919, zde si členové výboru určili řadu 

náročných cílů, zejména pořádání VII. všesokolského sletu v roce 1920 a zorganizování 

sokolského zájezdu na Slovensko koncem roku 1919.2 Na tomto shromáždění byla také 

odhlasována daň na podporu členů Sokola, kteří následkem války byli zcela nebo částečně 

práce neschopní. 

 Po převratu nastal obrovský příliv nových členů.  Pro nové členy byla zavedena 

zkušební doba s povinným ideovým školením a členským slibem. 

 Spolu s těmito úkony výbor provedl rovněž volby do předsednictva ČOS, starostou byl 

opět zvolen dr. Josef Scheiner, náčelníkem dr. Jindřich Vaníček. Poprvé byla zvolena 

náčelnice ČOS Milada Malá a do předsednictva byly zvoleny další tři ženy, Anna Drbalová, 

Eliška Roudná a Terezie Pechlátová.  

 Neprodleně po ukončení schůze byl starosta dr. Steiner telegraficky informován 

županem (správce územního celku) Prešpurské župy Samuelem Zochem (1882 – 1928) o 

                                                           
1 DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek. Praha: nakladatelství Josef Hříbal, 1991. 

ISBN 80-900132-3-6. s. 36. 

2 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 47 
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nepokojích na Slovensku. Steiner proto do Bratislavy vyslal více než 2000 sokolů v krojích, 

kteří ve městě udrželi pořádek. 

V srpnu roku 1919 se ve Znojmě konal sokolský slet, jehož se zúčastnil vrchní velitel 

československých vojsk, francouzský generál Mourice Pellé  (1863–1924), který ve svém 

projevu ocenil sokolskou pomoc Slovensku. 24 

 Největší sokolskou událostí roku 1920 byl VII. Všesokolský slet. Ministerstvo 

zahraničí kvůli této události svolalo společnou poradu sokolstva, úřadu vlády a hlavního 

města Prahy, hoteliérů a hostinských. Na této poradě se projednávaly možné zásobovací, 

dopravní a ubytovací potíže. Na zasedaní zazněly i návrhy na odložení celé akce, sokolstvo se 

však nedalo odradit a trvalo na pořádání všesokolského sletu a jeho úspěšný průběh pak 

potvrdil, že to bylo správné rozhodnutí. Výraznou finanční pomoc, bez které by uskutečnění 

zřejmě ani nebylo možné, poskytlo americké sokolstvo, které poskytlo ČOS půjčku 50 000 

dolarů, z níž byla polovina dar československému sokolstvu. 1 

VII. všesokolský slet byl zahájen 6. června 1920 vystoupením žactva pražských 

obecných, měšťanských a středních škol, 13. června byl den sokolského žactva z Prahy a 

okolí, 20. a 21. června byly dny sokolského dorostu, sokolské členstvo vystoupilo 27., 28. a 

29. června.2 V rámci sokolského sletu poprvé vystoupila československá armáda a všechny 

sletové dny byly ukončeny sletovou scénou  „Stavba sochy Svobody“. Na sletu vystoupilo 6 

260 žáků a 4 920 žákyň, 9 500 dorostenců a 10 112 dorostenek, 27 000 mužů 23 500 žen, 

poprvé se také konal průvod 28 000 dorostenců a dorostenek.3 Sletu se zúčastnili také 

Američané, Angličané, Belgičané, Francouzi, Jugoslávci a sokolové ze Švédska.  

U příležitosti konání sletu se také uskutečnil VI. valný sjezd ČOS, který se konal 30. června 

přímo na místě sletu. Sjezd se usnesl na změně jména z dosavadní České obce sokolské na 

Československou obec sokolskou a zvýšení počtu členů pro zastoupení na valném sjezdu 

z dosavadních 200 členů na 1000 členů. 

 V srpnu 1920 se gymnastické družstvo ČOS zúčastnilo Olympijských her 

v Antverpách, kde soutěžilo v takzvaném „evropském systému“, jehož součástí bylo cvičení 

                                                           
 1 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 48. 

2, 3 HAVLÍČEK, Věnceslav. Sokolské slety. Praha: Sfinx, 1948. s. 27. 
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na hrazdě, bradlech, koni našíř, prostných a poněkud zvláštním běhu přes překážky čtyř 

závodníků zároveň,  jejichž úkolem byly současné skoky přes překážky, stejný pohyb pažemi 

a současné doběhnutí do cíle. Také všechny sestavy na nářadích se cvičily simultánně čtyřmi 

cvičenci najednou a vedle provedení jednotlivých cviků se hodnotila souhra cvičící skupiny. 

 O vítězství rozhodoval celkový počet bodů. „Sokolští činovníci však přehlédli, či byli 

špatně informováni, že na rozdíl od soutěže ve švédské gymnastice je v „evropských 

cvičeních“ bodováno 24 závodníků. Sokolové postavili pouze šestnáctičlenné družstvo a 

proto, ač cvičili nejlépe, obsadili až čtvrté místo.“1 První místo obsadili Francouzi, druhé 

Belgičani a třetí Italové. 

 V prosinci roku 1920 na schůzi výboru ČOS, bylo usneseno uvolnění 3 milionů Kč ze 

sletového výtěžku na získání vhodného pozemku pro zbudování sokolského ústředí. V dubnu 

1921 schválil výbor ČOS zakoupení Michnova paláce od města Prahy, na jehož místě byl 

později vystavěn Tyršův dům. 25 

O rychlém růstu ČOS svědčila skutečnost, že brzy po sletě, do konce roku 1921 

soustřeďovala ČOS už 53 žup s 3 000 jednotami a 710 000 příslušníky včetně mužů, žen 

dorostu a žactva.2  Pro podporu turistiky sokolské mládeže ČOS v této době zřídilo 

noclehárny pro sokolský dorost v turisticky zajímavých oblastech republiky. 

 Na podzim roku 1922 ČOS ustanovila Fügnerův fond na podporu potřebných a 

zestárlých členů sokolských jednot. 

 V dubnu 1923 byla pod záštitou ČOS zahájena akce k umístění potřebných dětí 

z českého pohraničí během prázdnin v sokolských rodinách. 

 28. října 1923 byl položen základní kámen Tyršova domu.3  Do tohoto kamene byly 

vloženy pamětní listy všech sokolských žup, mimo to byly do základů nové budovy zasazeny 

kameny z nejpamátnějších vrcholů Československa a Jugoslávie: Řípu, Lysé hory, Radhoště, 

                                                           
1 HAVRÁNKOVÁ, Hana. Český olympismus: 100 let. Praha: Olympia, 1999. ISBN 80-7033-579-3. s. 

40. 

2 DOLANSKÝ, Julius. Sto deset let Sokola: 1862-1972. Praha: Olympia, 1973. s. 81. 

3  WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 50. 
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Kriváně a Triglavu. Součástí této významné události byl průvod k Tyršovu domu od 

sokolovny Sokola Pražského.  

 Na Olympijských hrách v Paříži v srpnu 1924 sokolští gymnasté. Přes všechny 

komplikace při výkladu pravidel, zaznamenali významné úspěchy. Po druhém povinném 

cviku bylo naše družstvo na druhém místě za Švýcary, povinné cviky na bradlech je vynesly 

na  místo první. Ve volné sestavě na bradlech však náš reprezentant Stanislav Indruch utrpěl 

zlomeninu nohy. Rozhodčí nepovolil náhradníka, a s tímto handicapem nezbylo našim 

borcům než ze soutěže družstev odstoupit. Ve šplhu bez přírazu na osmimetrovém laně 

zvítězil časem 7,2 s. Bedřich Šupčík. Byl to první československý sportovec, kterému se 

podařilo získat zlatou olympijskou medaili.1 

7. až 8. prosince 1924 proběhlo zasedání VII. Valného sjezdu ČOS, kde sokolstvo 

stvrdilo své ideologické postoje.2 Členstvo potvrdilo svoji loajalitu myšlenkovému základu 

sokolství Tyrše a Fügnera, slíbilo věrnost Československé republice a zavázalo své členstvo 

k jejímu zdokonalování v duchu národního sokolského programu a zásad pokroku, 

demokracie a sociální spravedlnosti. 26 

24. května 1925 byl slavnostně za účasti prezidenta T. G. Masaryka (1850-1937) 

otevřen Tyršův dům zástupců jihoslovanského, polského, ruského a lužickosrbského 

sokolstva a francouzských gymnastů. Otevření bylo zahájeno průvodem 15 000 sokolů 

z Vinohrad do Tyršova domu a ukončeno slavností na cvičišti.3  Od 25. května do 4. června se 

pak ihned pod záštitou prezidenta republiky konal v Tyršově domě mezinárodní olympijský 

kongres.4 Vepsal se tak do historie jako jediný mezinárodní olympijský kongres konaný 

v Praze a Týden zimních sportů v Chamonix zde byl uznán jako I. zimní olympijské hry.  

                                                           
1 HAVRÁNKOVÁ, Hana. Český olympismus: 100 let. Praha: Olympia, 1999. ISBN 80-7033-579-3. s. 
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4 WAIC, Marek. Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa. Praha: 

Nakladatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-88018-063. s. 105. 
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 Rok 1926 byl zahájen prvními lyžařskými závody ČOS v Jilemnici za účasti 151 

závodníků zahrnovaly závody mužů na 18 a 50 km závody žen na 10 km a závody ve skoku 

na lyžích. 

VIII. všesokolský slet se odehrával v roce 1926, poprvé na Strahově. Vlastní slet se 

konal od 26. června do 6. července, 27. a 29. června se konal první samostatný slet dorostu, 

na němž vystoupilo 31 300 dorostenců a dorostenek, průvodu Prahou se zúčastnilo 27 000 

dorostenců a dorostenek.1  Hlavní sletové dny se, ve kterých vystoupilo 25 000 mužů a 20 000 

žen, se konaly 4. -6. července, jejich součástí byla sletová scéna „Kde domov můj“, sokolský 

veletrh a průvod Prahou, v němž šlo 46 361 členů a 25 972 příslušníků dorostu.2 

Této významné události se kromě českých sokolů zúčastnili také hosté z Ruska, 

Ukrajiny, Anglie, Dánska, Finska, Francie, Holandska, Lotyšska a Rumunska. Polská výprava 

na nátlak církve odvolala svoji účast. Stalo se tak proto, že církev nesouhlasila s konáním 

sletu v den upálení mistra Jana Husa, kterého považovala za kacíře. 

O sletu zpětně můžeme říci, že proběhl velmi úspěšně a organizovaně. V této době, 

kdy fašismus byl už velmi reálnou hrozbou pro národ, to bylo velmi důležité. Ještě tentýž rok 

na své podzimní schůzi vydal výbor ČOS prohlášení proti fašismu, podle něhož bylo členství 

v Sokole neslučitelné s členstvím nebo podporou fašismu. 27 

Po sletu bylo rovněž Svazem slovanského sokolstva vydáno prohlášení, jež se ostře 

ohradilo proti vměšování církve do sokolských záležitostí a také proti nepřátelskému 

stanovisku církve proti Sokolu. Svazu nejvíce vadilo, že církevní orgány svým jednáním 

odrazovali zahraniční sokoly od účasti na sokolských sletech. 

Rok 1927 patřil pro československé sokolstvo mezi méně významné. V letních 

měsících se konalo otevření největší jugoslávské tělocvičny v Lublani. Když na konci roku 

byla tato tělocvična ohrožena tím, že peněžní ústav vypověděl Svazu jihoslovanského 

sokolstva úvěr, zahájila ČOS sbírku jejíž výnos pomohl tělocvičnu zachránit. 

                                                           
 

1 HAVLÍČEK, Věnceslav. Sokolské slety. Praha: Sfinx, 1948. s. 29. 
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Praha: Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské, 1939. s. 26.  
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ČOS  v lednu 1928 veřejně varovala, před možností, že nově chystaná reforma školní 

správy může být ohroženo stranickým zpolitizováním. 

Bulharsko bylo v dubnu tohoto roku postiženo velkým zemětřesením, proto vyzvalo 

předsednictvo ČOS k sbírkám na pomoc postiženým touto katastrofou. 

V červenci 1928 se konaly XI. Olympijské hry v Amsterodamu. Družstvo sokolských 

gymnastů překonali jenom Švýcaři. Zlatou medaili získal Ladislav Vácha na bradlech. 

Sokolský gymnasta, který zvítězil před Jugoslávcem Primoričem, se stal podle známého 

sokolského cvičitele Františka Erbena „nejkrásnějším zjevem tělocvičným stadionu 

amsterodamského“.1 

Na podzimní schůzi výboru ČOS bylo osazenstvo informováno o tom, že 

československé sokolstvo věnovalo na podporu lublaňské sokolovny více než 250 000 Kč a 

postiženým zemětřesením v Bulharsku přes 400 000 Kč.2 

Začátkem roku 1929 ČOS zahájila vydávání měsíčníku pro sokolskou vzdělávací 

činnost „Sokolský vzdělavatel“. 28 

V dubnu téhož roku se vydalo družstvo ČOS na slet Americké obce sokolské 

v Chicagu, se členy výpravy se ještě před odjezdem sešel v Tyršově domě T. G. Masaryk. 

Družstvo se zúčastnilo sletu v Chicagu, navštívilo sokolské jednoty ve významných 

amerických městech (New York, Detroit, St. Lois), vystoupilo na vojenských akademiích 

Westpoint a Anapolis a na univerzitách Harvard a Columbia. Sokolům se dokonce dostalo té 

cti, že byli přijati prezidentem Herbertem Hooverem (1874-1964). 

27. září 1929 se na popud ČOS konaly celonárodní oslavy tisícího výročí smrti sv. 

Václava, tato slavnost se odehrála na Václavském náměstí v Praze za účasti prezidenta T. G. 

Masaryka, primátora hlavního města Prahy Karla Baxy, členů vlády a zástupců mnoha 

institucí, spolků a korporací; oslav se zúčastnilo přes 2 500 sokolů.3 
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Ku příležitosti státního svátku vyhlášení Československa, byl dne 28. října 1929 na 

Staroměstském náměstí v Praze přejmenován 28. pěší pluk na „Pěší pluk 28. Tyrše a 

Fügnera“.1   Za účasti ministra národní obrany Karla Viškovského (1868-1932), plukovníka 

generální štábu Františka Krupičky a dalších významných osobností připnula na plukovní 

prapor stuhy s čestným názvem historička umění a sokolské činovnice Renáta Tyršová, dcera 

Jindřicha Fügnera a vdova po Miroslavu Tyršovy. Slavnost byla dovršena pochodovým defilé 

příslušníků pluku a příslušníků místních sokolských žup. 

V roce 1930 se v Praze konaly III. světové ženské hry, na kterých Československé 

družstvo žen získalo první místo. V srpnu 1930 obdržela ČOS francouzskou medaili za 

tělovýchovnou činnost. 

Rok 1931 se do historie ČOS zapsal jako rok obměny mnoha hodnostářů, kteří ze 

zdravotních důvodů nemohli vykonávat své funkce. Náčelníka dr. Jindřicha Vaníčka, který 

tuto funkci zastával 40 let, vystřídal Agathon Heller (1874-943). Náčelnici Miladu Malou 

(1904-1969), která byla první náčelnicí ČOS a vedla ženské složky 12 let, vystřídala Marie 

Provazníková. 

Jubilejní rok 1932, ve kterém si sokolstvo připomnělo 100 let od narození Miroslava 

Tyrše, zahájila 11. ledna smutná událost. Zemřel Tyršův žák a důstojný nástupce dr. Josef 

Scheiner. Ten působil v organizaci 50 let, z toho 26 let ve funkci starosty.  Jeho pohřeb se 

konal za velmi početné účasti sokolstva, smutečními hosty byl i ministerský předseda, 

členové vlády, poslanci, senátoři, zástupci vysokých škol, česká generalita a několik útvarů 

československé armády. Pět dní po jeho smrti byla na jeho památku uspořádána tryzna 

v pantheonu Národního muzea v Praze.29 

Na jarní schůzi výboru ČOS, byl v doplňovací volbě zvolen dosavadní místostarosta 

dr. Stanislav Bukovský (1889-1942). 

Vlastní sletové dny IX. všesokolského sletu byly zahájeny 5. června 1932 dnem žactva 

národních škol Velké Prahy, 12. června se konal den sokolského žactva, na němž cvičilo 12 

850 žáků a 14 120 žákyň, 19. června se konaly III. středoškolské hry, od 26. do 27. června 
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pak slet30 sokolského dorostu, němž cvičilo 12 246 dorostenců a 13 975 dorostenek a v jehož 

průvodu šlo 24 000 dorostenců a dorostenek.1 

Hlavní sletové dny od 1. do 6. července, při nichž vystoupilo na sletišti 30 000 mužů a 

28 000 žen.2 6. Července šlo ve sletovém průvodu Prahou 35 640 mužů 18 976 žen, včetně 6 

000 sokolů z Jugoslávie.3 Sletu se zúčastnili sokolové z Ameriky, Bulharska, Lužice, Polska, 

Ukrajiny a Ruska. Hlavní sletová scéna „Tyršův sen“ byla zacvičena celkem sedmkrát. 

Součástí sletu byly pěvecké, divadelní a loutkářské soutěže, sletová výstava a mezinárodní 

tělocvičné závody. Tyršovy oslavy byly ukončeny 17. a 18. září, kdy byly postupně od Prahy 

k hranicím na výšinách zapalovány „Tyršovy ohně“ symbolizující šíření sokolské myšlenky 

do všech krajů republiky.4 

Vzhledem k pokračující hospodářské krizi a vysoké nezaměstnanosti, zavedl Sokolský 

věstník v říjnu 1932 rubriku „Sokolský trh práce“, oznamující jména sokolů hledající práci a 

jména sokolů a firem, v nichž byla volná pracovní místa. 

Po ovládnutí Německa Adolfem Hitlerem (1889-1945) se také v Československu 

rozšiřovalo fašistické hnutí, po ozbrojeném útoku jeho stoupenců na brněnská kasárna 

opakovalo předsednictvo ČOS znovu své usnesení, podle něhož fašismus není slučitelný se 

sokolskou myšlenkou a s členstvím v ČOS. 

Když nově nastolený nacistický režim v Německu předložil v dubnu 1933 návrh 

zákona na zákaz Svazu lužickosrbského Sokola, usnesl se Svaz svou činnost ukončit. Někteří 

jeho vedoucí činovníci byli zatčeni. 

Jarní schůze výboru ČOS usnesla zřízení peněžních fondů na ochranu jednot 

postižených hospodářskou tísní, zavedení abstinentní výchovy v ČOS, úpravu Husova domku 
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v Husinci a za odstupujícího náčelníka ČOS Agathona Hellera byl zvolen dr. Miroslav 

Klinger (1893-1979). 31 

Koncem srpna 1933 se v Nitře konaly oslavy 1 100. výročí založení prvního 

křesťanského chrámu v republice. Protože oslavy byly celostátní, nechyběla ani hojná 

sokolská účast. Andrej Hlinka (1864-1938)  zneužil oslavy pro k demonstraci proti Čechům a 

jednotnosti státu. Za přítomnosti sokolů, členů Orla, Robotnických jednot a Selské jízdy se 

podařilo oddělit demonstranty od ostatních účastníků slavnosti a tím zabránit nepokojům. 

Na oslavu 15. výročí vzniku republiky, uspořádalo sokolstvo 28. října 1933 zkoušku 

branné pohotovosti svého členstva náhlými srazy členstva ve všech župách.1 

 2. června 1934 zemřel dlouholetý náčelník ČOS Jindřich Vaníček (1862 - 1934), který 

byl náčelníkem ČOS od roku 1892 do roku 1930, byl také od roku 1908 náčelníkem Svazu 

slovanského sokolstva.2 On a dr. Scheiner odvedli ve vedení ČOS obrovský kus práce a 

velkou měrou se zasloužili o dlouholetý meziválečný rozkvět celého sokolstva. Jako náčelník 

ČOS vedl několik župních sletů, mj. slet župy Husovy r.1893 v Českých Budějovicích, na 

kterém vystoupilo 1400 cvičenců.3 Zavedl také sokolský cvičební úbor: modré kalhoty 

s červenobílým pasem a bílé, červeně lemované tílko, tento oděv zůstal oficiálním cvičebním 

úborem sokolských bratří více než 50 let, až do zrušení sokola komunisty; v zahraničí přetrval 

Vaníčkův úbor až do roku 2003. Vedl dohromady šest sokolských sletů, od III. v roce 1895 

do VIII. v roce 1926.4 Při státním převratu v roce 1918 byl velitelem československých vojsk 

a stráží. Druhá sokolská župa brněnská byla na jeho počest pojmenována Sokolskou župou 

Dr. Jindry Vaníčka. Při státním převratu v roce 1918 byl velitelem československých vojsk a 

stráží a od roku 1928 pak působil v ministerstvu obrany. 

 Sokolové se velkou měrou zapojovali i do politického dění. V roce 1935 bylo 106 

členů ČOS v parlamentu – 70 poslanců a 36 senátorů – 45 agrárníků, 31 socialistů, 18  
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Praha: Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské, 1939. s. 27. 

3  HAVLÍČEK, Věnceslav. Sokolské slety. Praha: Sfinx, 1948. s. 32. 

4 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 54. 
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živnostníků a 12 představitelů Národního sjednocení.1  Na seznamu poslanců z roku 1929 

nalezneme tyto členy ČOS: předsedu vlády Františka Udržala, ministra zahraničí Edvarda 

Beneše a další významná jména – Karla Kramáře, Rudolfa Berana, Emila Frankeho, Milana 

Hodžu, Jana Malypetra, Juraje Slávika a Antonína Švehlu. Členi ČOS tak měli zastoupení ve 

všech významných orgánech státní správy. Byly to soudy, ministerstva, policejní ředitelství, 

úřady zemské, statistické, pozemkové, pošty atd. Většina těchto významných politiků byla 

pouze řadovými členy. Samotná ČOS také neměla žádné konkrétní politické cíle a šlo jí 

hlavně o zachování svobody a demokracie. 32 

14. prosince 1936 abdikoval první československý prezident T. G. Masaryk, ČOS mu 

ve svém otevřeném projevu vyslovila hlubokou úctu a vděčnost. 

 S nově zvoleným prezidentem Benešem navázala ČOS od začátku jeho funkčního 

období velmi dobré vztahy. 

 V tomto období se na Slovensku Sokol stále častěji dostává do konfliktu s Hlinkovou 

stranou ludovou, která se otevřeně hlásila k fašistické ideologii. Andrej Hlinka roku 1933 při 

pribinovské slavnosti otevřeně osočil celé sokolstvo z protikřesťanské nenávisti.  Béla Tuka 

na této slavnosti se skupinou radikálních mladých Slováků o ČOS že je to nejnebezpečnější 

protislovenský spolek, který musí být slovenskými katolíky a národovci zničen. Radikálové 

se také odvolávali na výnos vydaný v březnu 1925 biskupem ve Spišském Podhradí, podle 

něhož, „žiaden katolický veriaci nemože byť údom  Sokola“.2   Vedení ČOS se proto rozhodlo 

uspořádat velký zájezd, který by slovenskému lidu představil pravou tvář Sokola. Tato 

výprava se uskutečnila 28. a 29. června a byl to doposud největší sokolský zájezd na 

Slovensko a Podkarpatskou Rus, jehož se zúčastnilo 40 000 sokolských příslušníků, kteří 

navštívili Bratislavu, Trenčín, Nitru, Turčianský Sv. Martin, Banskou Bystrici, Košice a 

Užhorod.3  Při sokolském putování byla také v Tatranské Poliance  slavnostně otevřena stezka 

pojmenovaná po dlouholetém starostovi ČOS J. Scheinerovi. Spolu s touto událostí, došlo 

také k slavnostnímu odhalení Scheinerova pomníku v témže místě. Zájezd  můžeme označit 

za vydařený, protože na dlouhou dobu posílil sokolskou myšlenku na Slovensku a rozptýlil 

útoky proti sokolským představitelům. 

                                                           
1 WAIC, Marek. Sokol v české společnosti In WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. 

Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-85948-67-7. s. 55. 

2, 3 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 57. 
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 IX. Olympijských her začátkem srpna 1936 v Berlíně se zúčastnila gymnastická 

mužstva mužů a žen ČOS; muži se umístili za Němci, Švýcary a Finy na 4. místě, ženy za 

německým družstvem na 2. místě. Alois Hudec dosáhl v celkovém pořadí 4. místo na 

kruzích.1 

 33Během roku 1936 se Národní obec fašistická znovu domáhala zrušení zásadního 

sokolského usnesení, podle kterého fašisté nemohou být členy ČOS. Všechny tyto žádosti 

byly pochopitelně vedením ČOS rezolutně odmítnuty. Po těchto událostech fašisté ve svých 

novinách označili představitele ČOS za národní zrádce, kteří fašistům, na rozdíl od židů 

zakazují členství. Později Radola Gajda (1892–1948), předseda Národní obce fašistické, 

nařídil svým členům úplné přerušení jakýchkoliv styků se členy ČOS. 

 22. února 1937 zemřela dcera Jindřicha Fügnera a manželka dr. Miroslava Tyrše, 

Renáta Tyršová.2  Byla to významná sokolská činovnice, která byla celý život věrna odkazu 

svého otce i manžela. Její pohřeb navštívilo velké množství sokolstva, členů vlády a 

parlamentu, představitelů vědy a umění a československého veřejného života. 

 18. dubna 1937 uspořádala ČOS ve všech jednotách branný sraz všech příslušníků 

jako projev kázně a spolehlivosti, k němuž se dostavilo na celém území republiky 530 000 

sokolských příslušníků.334 

  Na jarní schůze výboru ČOS byl vznesen požadavek k československé vládě, aby 

ČOS jako největší a nejstarší tělovýchovná organizace mohla uplatnit svoje názory při 

projednávání zákona o branné výchově. 

 14. září 1937 zemřel T. G. Masaryk, člen sokola od roku 1884. Pohřeb se konal 21. 

září.4  Tohoto pohřbu se účastnil velký počet sokolských příslušníků a hodnostářů. Slavný slib 

                                                           
1 HAVRÁNKOVÁ, Hana. Český olympismus: 100 let. Praha: Olympia, 1999. ISBN 80-7033-579-3. s. 

65. 

2, 3 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 58. 

4 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-

2. s. 674. 
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E. Beneše nad rakví T. G. Masaryka pravil: „Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil 

do našich rukou věrni zůstaneme“1 převzalo také sokolstvo.   

V na konci roku 1937 členská základna ČOS čítala 818 188 členů. Mužů a žen bylo 

411 154, dorostenců a dorostenek 118 860, žáků a žákyň 288 174.2 

 Rok 1938 se nesl ve znamení stále se zvětšujícího německého nebezpečí. Hitler se 

v této době přestal tajit svými útočnými plány proti Československu a Rakousku. 13. března 

1938 obsadila německá vojska Rakousko, které bylo následně připojeno k Německu. 

Celospolečenské napětí se projevovalo také v činnosti sokolstva. Přesto nadále pokračovaly 

přípravy na X. všesokolský slet. Zástupci ČOS, Svazu DTJ, a Orla se usnesli na společném 

prohlášení, ve kterém bylo uvedeno: „… Spjati nerozlučně společnými osudy a věrni své 

vlasti na život a na smrt stojíme v jediném ukázněném šiku k obraně hranic i ústavy 

samostatného československého státu za všech okolností a do všech důsledků… Ve znamení 

pravdy, práva a spravedlnosti budeme bránit celistvost rodné půdy, demokratickou svobodu a 

státní samostatnost“335 

 Koncem dubna 1938 vyhlásil na sjezdu Sudetoněmecké strany v Karlových Varech 

Konrád Henlein požadavek podřízení Československa k zahraniční politice Německa. 20. 

května 1938 Československá vláda po obdržení zpráv o soustředění německých vojsk u hranic 

a z obavy možných incidentů při obecních volbách vyhlásila částečnou mobilizaci (jednoho 

ročníku záložníků a příslušníků technických a speciálních oddílů).4 

 X. všesokolský slet byl zahájen 29. května 1938 dnem mládeže pražských národních 

škol,  9. a 12. června se konal první samostatný slet sokolského žactva za účasti 43 000 žáků a 

žákyň, jehož součástí byl také průvod 27 734 žáků ze Sokolské třídy na sletiště.  Ve dnech 

                                                           
1 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 58 

2 WAIC, Marek. Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa. Praha: 

Nakladatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-88018-063. s. 25. 

3 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 59 

4 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-

2. s. 677. 
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26.- 29. června se konal slet sokolského dorostu, na němž cvičilo prostná 17 160 dorostenců 

16 640  dorostenek.1 

 Před zahájením hlavních sletových dnů se konaly na Strahově XI. závody Mezinárodní 

tělocvičné federace, v nichž prvenství získala sokolská družstva mužů a žen.  

 Hlavní sletové dny se konaly 3. – 6. července 1938, prostná cvičilo 30 000 mužů a 30 

000 žen. Největší úspěch zaznamenala prostná Františka Pecháčka „Přísaha republice“, 

zacvičená, kterou zacvičilo 28 648 mužů. Sletového průvodu 6. července, se kromě sokolů 

z Ameriky, Bulharska, Jugoslávie, Polska, členů ruského a ukrajinského Sokola v zahraničí, 

zúčastnili také Angličané, Belgičané, Estonci, Francouzi, Holanďané, Litevci, Lotyši, Rumuni 

a Švýcaři; v útvaru ČOS šlo 38 000 mužů a 24 500 žen.236 

 X. všesokolský slet se konal v době velkého politického i společenského napětí, kvůli 

tomu mu můžeme připisovat velký význam. Jeho zdárné uskutečnění prokázalo jednotu 

národa a odvahu k obraně vlasti. Daily Telegraph uvedl ve svém dopisu pro sokolstvo: 

„Sokolský slet a hromadné vystoupení znovu posílili důvěru obyvatelstva ve vlastní sílu. 

Sokolské hnutí je ztělesněním národního cítění a lásky k svobodě. Pod tlakem politických 

poměrů byl pražský slet manifestací národního nadšení a slovanské jednoty, jejichž význam 

daleko přesahuje hranice státu“3 

 21. září 1938 odstoupila vláda Milana Hodži a sestavením nové vlády byl pověřen 

generál Syrový. Starosta ČOS dr. Bukovský byl v této vládě jmenován ministrem školství. 29. 

– 30. září 1938 bylo v Mnichově dohodou mezi (Německem, Velkou Británií  a Francií) 

Československu uloženo, aby Německu přenechalo pohraniční území Čech a Moravy.4 

                                                           
1  HAVLÍČEK, Věnceslav. Sokolské slety. Praha: Sfinx, 1948. s. 34. 

2 KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety: 1882-1948. Praha: Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. s. 38. 

3 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 60. 

4 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-

2. s. 680-681. 
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 Pro odsunuté obyvatelstvo zorganizovala ČOS pomocnou sociální službu na nádražích  

a časti uprchlíků poskytla přechodné ubytování. Mimo to byly v sokolských jednotách zřízeny 

sběrny potravin a jiných potřebných věcí pro uprchlíky.  

 ČOS  v důsledku postoupení území přišla o mnoho majetku. Německem byla zabrána 

sídla 610 jednot se 137 sokolovnami a 265 letními cvičišti. Pohraniční župy v severních 

Čechách a na Moravě téměř úplně zanikly nebo se podstatně zmenšily. Na Slovensku 

rozpustila fašistická vláda sokolstvo už v prosinci 1938 a zabavila všechen sokolský majetek.1 

 5. října 1938 rezignoval prezident Beneš a 22. října opustil republiku, novým 

prezidentem byl zvolen 30. listopadu Emil Hácha, dosavadní prezident Nejvyššího správního 

soudu, který pověřil sestavením nové vlády Rudolfa Berana.137 

 6. října 1938 se Slovensko úplně osamostatnilo a vláda Josefa Tisy nařídila rozpuštění 

ČOS na Slovensku a zabrání jejího majetku Hlinkovou gardou.238 

  Výbor ČOS se na své schůzi v prosinci rozhodl protestovat proti rozpuštění své 

organizace na Slovensku a uvedl že, ČOS „nemůže souhlasit s tím, aby jeden z autonomních 

celků tvořících stát Česko-slovenský, nedovolil na svém území existenci sokolstva, které 

v celém kulturním světě požívá úcty a vážnosti.“3 

 

   

  

 

 

                                                           
 

1, 2  ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-

469-2. s. 681-684. 

3 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 60. 
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7 Ve druhé světové válce  

Zfašizovaná lidová strana Andreje Hlinky (1864-1938) na Slovensku zřídila již 

počátkem října 1938 autonomní vládu a 14. Března 1939 byl vyhlášen tzv. Samostatný 

slovenský stát, 15. března vtrhla hitlerovská vojska do Čech a na Moravu, obsadila je a 

proměnila na Protektorát Čechy a Morava s loutkovou vládou, podřízenou nacistickému 

režimu tzv. Velkoněmecké říši.1 39 

Po vyhlášení protektorátu byla organizaci nařízena změna jména z Československé na 

Českou obec sokolskou a ČOS byla pod neustálým dohledem německých úřadů. Ve snaze o 

odvrácení této pozornosti odstoupili z vedení ČOS starosta Stanislav Bukovský (1889–1942) 

a také náčelník Miroslav Klinger (1893-1979). 

Jarní schůze výboru ČOS se konala začátkem července 1939. Bylo na ní konstatováno,  

že zabráním pohraničních oblastí Německem a zákazem sokolských jednot na Slovensku, 

ztratila ČOS celkem 619 jednot. Výbor zvolil novým náčelníkem Augustina Pechláta (1877–

1941) a novým starostou Josefa Truhláře (1870-1957).2 

Sokolská odbojová činnost byla realizována vytvořením ilegálního ústředního vedení 

ČOS, maskovaného v Komisi pro styk se župami, jejímž oficiálním úkolem byla koordinace 

řízení práce v župách. Tato Komise vznikla z podnětu A. Pechláta a za podpory J. Truhláře 

pro případ oficiálního zrušení ČOS. Do jejího čela, které představovalo ilegální náčelnictvo 

pověřené řízením odbojové činnosti v celé ČOS, byl jmenován náčelník župy Scheinerovy 

Otakar Klich (1896-1942). Dalšími členy se stali Ladislav Vaněk (1906-1993), Bohumil 

Havel (1871-1946), František Bláha (1886-1945), Svatopluk Svoboda (1886-1971), Jan 

Pánvička (1874-1950) a Evžen Penniger (1897-1968). Schůze Komise se konaly ihned po 

ukončení oficiálního zasedání náčelnictva ČOS v Pechlátově pracovně v Tyršově domě. Pravé 

poslání Komise bylo pečlivě utajováno, dokonce i před ostatními členy ČOS. Prvním 

důležitým úkolem Komise bylo stanovit odbojové velitele jednotlivých krajů.3 

                                                           
1 DOLANSKÝ, Julius. Sto deset let Sokola. Praha: Olympia, 1793. s. 88. 

2 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 72. 

3 UHLÍŘ, Jan. WAIC, Marek. Sokol proti totalitě 1938 – 1952. Praha: Univerzita Karlova, 2001. s. 30. 
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Sokolská odbojová činnost v této době také organizuje přechody českých běženců 

z protektorátu do Polska a později i do Maďarska.  

Předsednictvo ČOS  na své schůzi 23. srpna 1939, která se konala v den moskevského 

paktu, zmocnilo starostu J. Truhláře,“… aby s dalšími čtyřmi až pěti členy které si sám 

vybere, provedl všechna potřebná opatření vyplívající ze změny poměrů, pokud se vztahují k 

sokolskému životu, jeho přítomnosti a budoucnosti a pokud se týkají důležitých a okamžitých 

národních úkolů.“1 Tak vznikla ilegální Sokolská pětka, jejíž členy byli František Bláha, Jan 

V. Keller (1890-1943) , Evžen Köppl (1904-1964), Augustin Pechlát a Josef Truhlář.2 Tento 

nejvyšší orgán sokolského odboje sháněl finance, udržoval styky se zahraničním sokolstvem, 

řídil činnost Komise pro styk se župami a začal spolupracovat s hlavní složkou národního 

odboje, Obranou národa (ON). 40 

Velitelem ON byl gen. Josef Bílý (1872-1941), člen ČOS, na území Prahy byl 

velitelem gen. Bedřich Homola (1887-1943), zemskými veliteli ON byli na Moravě gen. 

Sergej Ingr (1894-1956), po jeho odchodu do zahraničí gen. Bohuslav Všetička (1893-1942), 

zemským velitelem v Čechách byl gen. Hugo Vojta (1885-1941), člen Sokola na 

Vinohradech, který ve spolupráci se členem Sokolské pětky A. Pechlátem, zajištoval spojení 

vojenských velitelů s představiteli ČOS pro plánované zařazení sokolských oddílů do 

vojenské organizace; počítalo se s možností tajné mobilizace, pro níž se hromadily a ukrývaly 

zbraně, komunikační a další potřeby pro bojové akce.3  

26. srpna 1939 byli ze sokolských řad vyloučeni „… všichni muži a ženy židovského 

původu. Vyškrtnutí těchto osob z členských seznamů buď neprodleně provedeno a oznámeno 

doporučeným dopisem všem osobám, jichž se týče a obvyklým způsobem příslušné župě“4 

Toto opatření bylo přímou rekcí na výnos říšského protektora, jež přesně definoval osoby 

židovského původu a do protektorátu zavedl norimberské zákony. 

Dne 1. září 1939 napadlo nacistické Německo Polsko a 3. září vyhlásila Velká 

Británie se státy Commonwealthu a Francie válku Německu. V prvních dnech druhé světové 

                                                           
1 KOUTEK, Jaroslav. A národ se bránil: (k historii českého nekomunistického odboje v letech 1939-

1945). Praha: Český svaz protifašistických bojovníků, 1987. s. 33. 

2, 3 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 73. 

4 UHLÍŘ, Jan. WAIC, Marek. Sokol proti totalitě 1938 – 1952. Praha: Univerzita Karlova, 2001. s. 33. 
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války začalo Gestapo zatýkat mnoho protektorátních občanů, mezi nimi zejména legionáře a 

sokoly. Mnoho z těchto zajatců bylo následně vězněno v koncentračních táborech. 

28. října, v den 21. výročí založení Československé republiky, proběhly v několika 

městech protinacistické demonstrace, největší se udála v Praze, velký počet lidí pří ní byl 

zatčen a střelnými zbraněmi byli smrtelně zraněni člen ČOS a student medicíny Jan Opletal 

(1915-1939) a dělník Václav Sedláček (1917-1939). Při smutečním rozloučením s Janem 

Opletalem došlo k další, spontánně vyvolané demonstraci. Tyto události vyvrcholily 

v hromadné zatýkání studenstva, popravě devíti studentských funkcionářů a uzavření českých 

vysokých škol.41 

 Protektorátní vláda v této době nutila vedení ŠOS k vydávání četných zákazů a 

nařízení, které omezovaly sokolskou činnost. 17. listopadu 1939 hromadně rozeslalo vedení 

ČOS tento příkaz: „Každý příslušník Sokola vyvaruje se jakéhokoli počinu, který by mohl 

budit byť i jen zdání úmyslu demonstrovat. Každý příslušník Sokola bude působit ve své 

rodině, ve svém nejširším okolí i v celém prostředí v němž působí (ve škole, v dílně, v úřadě, 

na ulici, v dopravních prostředcích atd.) k tomu aby tento příkaz naší národní sebezáchovy 

byl plněn všemi vrstvami národa a byl uveden v obecnou známost. Činovníci sokolských 

jednot jsou osobně odpovědi za to, že o tomto příkazu budou ihned uvědoměni všichni 

příslušníci jejich jednot (muži, ženy, obojí dorost i žactvo) … tyto pokyny plynou jedině 

z nejvroucnější lásky k národu a vlasti“1 

6. února 1940 byl zatčen starosta ČOS Josef Truhlář, čtyři dny nato také jednatel ČOS 

Evžen Köppl; byli mj. obviněni, že s představiteli Českého červeného kříže prováděli odsun 

sanitního materiálu ze skladiště Červeného kříže do určených středisek podzemního odboje, 

hlavně v sokolských župách.2  V důsledku jejich zatčení v Sokolské pětce zbyli jen Bláha, 

Pechlát a Keller. V průběhu roku 1940 Gestapo odhalilo vojenskou odbojovou organizaci ON 

a většina jejích velitelů byla zatčena a popravena. 

V letních měsících roku 1940 vedení ČOS zrušila obvykle pořádané slety a veřejná 

cvičení. Stalo se tak proto, že bylo vydáno nařízení, které ukládalo během sletů nést v čele 

průvodu a vyvěšovat na cvičištích říšskoněmeckou vlajku s hákovým křížem. 

                                                           
1 UHLÍŘ, Jan. WAIC, Marek. Sokol proti totalitě 1938 – 1952. Praha: Univerzita Karlova, 2001. s. 36. 

2 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 73. 
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1. září 1940 se konala mimořádná schůze výboru ČOS na níž byli v doplňovacích 

volbách za zatčené činovníky zvoleni starostou dr. Jan v. Keller, místostarosty dr. Karel Šauer 

(1888-1949), dr. Jan Štolc (1889-1950) a dr. Antonín Hřebík.1 42 

Na rok 1941 ČOS plánovalo mnoho schůzí, ke kterým však nemohlo dojít, protože 12. 

dubna 1941, výnosem říšského protektora v Čechách a na Moravě byla sokolská činnost 

zastavena. Výnos podepsaný Karlem Hermannem Frankem (1898-1946), zněl: „Od začátku 

války možno pozorovati, ž v spolku Sokol a v jeho složkách nabývají stále více vrchu ony živly, 

které zamýšlejí přenésti odpor k říši do všech oborů. Mezi osobami, které byli zatčeny při 

likvidaci jednotlivých skupin odporu, nachází se značný počet činovníků Sokola. Sokolská 

vystoupení jeví zcela jednoznačně nepřátelský postoj vůči Německu. U příležitosti jugoslávské 

krize došlo v celé řadě sokoloven k živým projevům sympatií vůči novým vládcům Jugoslávie 

a jugoslávskému Sokolu s nímž trvají stále ještě tajné styky. Podobné ilegální spoje byly 

zjištěny též se Sokolem v Paříži. Rozpuštění spolku „Junák“ dalo jednotlivým sokolským 

jednotám podnět, aby přijímaly hromadně členy rozpuštěné junácké organizace. Označení 

„Sokolský Junák“, které bylo raženo pro tyto členy, ukazuje jasně na to, že jde o vědomé 

obcházení nařízení o rozpuštění Junáka. 

Tyto skutečnosti – vedle četných dalších téhož druhu, které byly zjištěny a které jsou 

mi neustále hlášeny – dokazují, že sokolská organizace stala se shromaždištěm otevřeného i 

tajného odporu proti Říši. Další činnost tohoto Svazu není proto nadále snesitelná, neboť 

odporuje zájmům Říše. 43 

Ačkoliv jsou dány dostatečné důvody pro rozpuštění Svazu i jeho členských spolků, 

nehodlám rozpuštění provésti. Žádám však, abyste nařídil, aby s okamžitou platností až na 

další byla zastavena činnost Svazu, žup i jednot, jakož i event. připojených spolků. 

Mimo to dejte rozkaz spolkovým úřadům, aby zakázaly tvoření nových náhradních 

organizací. Nebudiž trpěn hromadný přestup členů no přijímání větších skupin členů do 

jiných organizací. Spolky, které by jednaly proti tomuto nařízení, buďtež rozpuštěny. 

Protektorátní úřady zajistí spolkový majetek, který budiž sepsán pro každý spolek 

zvláště. Tajemnické úřady a zejména spolkový dům v Praze buďtež zavřeny. 

                                                           
1 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-
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V zastoupení: K. H. Frank. v. r.“1  

 3. července 1941 byl zatčen vedoucí představitel sokolského odboje náčelník ČOS A. 

Pechlát a tím definitivně zanikla Sokolská pětka. Hned druhý den zbylí představitelé ČOS 

ustanovili Sokolskou revoluční radu se čtyřmi členy: místostarostou ČOS Antonínem 

Hřebíkem, místonáčelníkem Antonínem Bendou, náčelníkem župy Pražské-Scheinerovy Otou 

Klichem a náčelníkem župy Vyškovské-Milíčovy prof. Ladislavem Vaňkem. Nové vedení 

řídilo činnost sokolského odboje jen krátké dva měsíce. 2 

 Činnost odbojových organizací Němce vyprovokovala do té míry, že Adolf Hitler 

(1889-1945) odvolal dosavadního říšského protektora Konstantina Hermanna Karl von 

Neuratha (1873 –1956), který podle něj nezaujímal dostatečně tvrdý postup proti 

československé odbojové činnosti. Nařídil mu tedy zdravotní dovolenou a po dobu jeho 

nepřítomnosti jmenoval jeho zástupcem generála SS a policie R. Heydricha, pověstného svou 

krutostí.44 

 Ihned po svém příjezdu do Prahy Heydrich nařídil zatčení předsedy protektorátní 

vlády a člena ČOS gen. A. Eliáše, druhý den vyhlásil stanné právo se stannými soudy. 

 30. září 1941, byli v Kobylisích zastřeleni představitelé ON generálové Josef Bílý a 

Hugo Vojta, oba členové ČOS, a do konce října bylo popraveno na 300 odbojových 

pracovníků, mezi nimi rovněž mnoho dalších sokolů, včetně A. Pechláta, hlavního 

představitele sokolského odboje, který byl popraven 30. září v Ruzyňských kasárnách.3 

 „Poprava zemského náčelníka Sokola … byla předzvěstí, že Heydrich hodlá zaútočit 

proti této tělovýchovné, v národě hluboce zakořeněné organizaci. Gestapo již v rámci 

likvidace Obrany národa v letech 1939 – 1940 zjišťovalo, že řada členů Sokola je zapojena do 

odbojové práce, a posléze i to, že vojenské velení s nimi počítalo jako se svou zálohou pro 

období převratu.“445 

 Aktion Sokol je označení pro zátah proti sokolstvu, který byl vyvrcholením výše 

uvedených snah R. Heydricha.  Aktion Sokol zahájil okupační aparát v noci ze 7. na 8. říjen 

                                                           
1 FIKAR, A. Stručné dějiny Sokolstva 1912-1941. Praha, 1948, s.122 

2, 3 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 76 

4  SLÁDEK, O. Zločinná role gestapa. Praha, 1986, s. 169  



54 
 

1941.1 Promyšleně, organizovaně a podle předem sestavených seznamů byli zatýkáni 

nejdůležitější činovníci ČOS z předsednictva, náčelnictva a vzdělavatelského sboru. Po celém 

území protektoráty byli též zatýkáni náčelníci a místonáčelníci žup. Cekem bylo zajato kolem 

1500 sokolů, z nichž drtivá většina nastoupila cestu přes Malou pevnost v Terezíně přímo do 

koncentračního tábora v  Osvětimi.2  Zatýkání proběhlo tak, aby maximálně oslabilo strukturu 

ČOS. 

 12. října 1941 byla ČOS rozpuštěna a veškerý její majetek zabaven.3  Sokolský odboj 

tím ovšem nebyl zcela zastaven, jeho další činnost byla od podzimu téhož roku organizována 

ve skupině Obec sokolská v odboji, známá spíše pod jménem Jindra, podle již zemřelého 

náčelníka Jindřicha Vaníčka. V čele organizace byl zbylý člen Sokolské revoluční rady L. 

Vaněk, v Čechách byl vedoucím Jindry František Pecháček (1896-1944), na Moravě Štěpán 

Drásal.4 Skupina významně pomáhala parašutistickým jednotkám, které měly za úkol 

zorganizovat v protektorátu zpravodajskou síť. 

 Po rozpuštění ČOS bylo některým sokolům umožněno pokračovat v tělocvičné a 

sportovní činnosti vstupem do sportovních klubů, nebo do Svazu dělnických tělovýchovných 

jednot, který nebyl nacisty rozpuštěn.  

 7. prosince 1941 zahájilo Japonsko válku se Spojenými státy útokem na americkou 

námořní základnu Pearl Harbour na Havajských ostrovech.  Tři dny nato vyhlásilo Německo 

válu Spojeným státům, tak se do války zapojil celý svět. 46  

 Mezitím se schylovalo k největší akci československého odboje. V noci z 28. na 29. 

prosince 1941 bylo v protektorátu  vysazeno sedm příslušníků československé zahraniční 

armády, příslušníků tří skupin parašutistů se zvláštními úkoly: skupina Silver A: nadporučík 

Alfréd Bartoš (1916 -1942), svobodník Jiří Potůček (1919-1942), rotmistr Josef Valčík (1914-

1942), skupina Silver B rotný Jan Zemek (1915-1994), četař Vladimír Škacha (1920-1987), 

skupina Anthropoid: rotmistři Josef Gabčík (1912-1942) a Jan Kubiš (1913-1942).5 Gabčík 
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byl členem ČOS a Kubiš členem Orla. Oba výsadkáři měli původně přistát vyskočit u Ejpovic 

na Plzeňsku, ale kvůli špatným povětrnostním podmínkám přistáli u obce Nehvizdy u Prahy. 

Jejich úkolem bylo provést atentát na zastupující říšského protektora Reinharda Heydricha.   

 V době plánování a provedení atentátu byla vojenská odbojová skupina ON natolik 

narušená zajímáním jejích členů, že nemohla parašutistům poskytnout dostatečné zázemí a 

podporu. Tohoto úkolu se tedy ujala Jindra. 47 

 Samotný atentát se uskutečnil 27. května 1942.1 Jako nejvhodnější místo přepadu 

vybrali Kubiš, Gabčík a Valčík ostrou zatáčku pod Vychovatelnou v Praze-Libni. Heydrich 

tudy pravidelně jezdil ze své rezidence v Panenských Břežanech kolem desáté hodiny ranní a 

jeho Mercedes musel v ostré zatáčce výrazně zpomalit. Gabčík a Kubiš zůstali v zatáčce 

s připravenými bombami a samopaly sten-gun, Valčík pokračoval na kole nahoru po tehdejší 

Kirchmayerovou třídou (dnes Zelenkova ulice) ; asi po sto metrech se zastavil. Odtud měl dát 

skupině Anthropoid zrcátkem znamení, že se Heydrichovo auto blíží. Heydrich vyjel 

z Panenských Břežan před desátou. V Libni v ostré zatáčce skočil před jeho Mercedes Gabčík 

se samopalem v ruce. Výstřely však nezazněly, zbraň selhala. V té chvíli zakročil Kubiš, který 

vrhl po autu bombu, která roztrhala pravou část vozu a Heydricha těžce zranila. Raněný 

zastupující říšský protektor by dodávkou odvezen na Bulovku. Zprvu se zranění nezdálo být 

život ohrožující, přesto musel být Heydrich kvůli poranění sleziny okamžitě operován. 4. 

června více než týden po atentátu, však náhle zemřel. Okamžitě po provedení atentátu bylo 

v protektorátu opět vyhlášeno stanné právo. V samotném dekretu o stanném právu bylo 

napsáno, že bude popraven ten: „kdo osoby, které měly účast na spáchání atentátu, 

přechovává nebo jim poskytuje pomoc, anebo má vědomost o jejich pobytu a neučiní žádné 

oznámení“2  

 Nejvýznamnější akce českého hnutí odporu měla ovšem své tragické následky. 

Vyšetřování se zúčastnilo 4500 mužů všech složek policie a 2400 příslušníků wermachtu.3 

Praha byla uzavřena a celé město dům od domu prohledáváno. Následně se razie rozšířila i na 

venkov; zadrženo bylo 13 119 osob, z nichž bylo hned v prvních dnech „pro schvalování 

atentátu“ 231 zastřeleno, pro přechovávání zbraní bylo popraveno dalších 42, pro „ukrývání 
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nepřátel Říše“ a spojení s cizinou 343 a pro nehlášení pobytu 77 občanů.1 V Praze byli 

všichni účastníci atentátu zatčeni nebo zabiti, Lidice a Ležáky vyvražděny. Síť Jindry byla 

narušena a prakticky v září 1942, kdy gestapo zatklo Ladislava Vaňka, rozbita. Stejně dopadly 

i další složky odboje. 48 

 V dubnu 1943 byl zatčen starosta ČOS dr. J. V. Keller a 9. září byl v Berlíně odsouzen 

k trestu smrti; před provedením popravy, na následky svého mučení zemřel.2  

 14. října nastoupil do úřadu nový Říšský protektor Wilhelm Frick (1877-1946), ve 

skutečnosti ale protektorátu vládl státní ministr K. H. Frank.  

 V roce 1944 byla odbojová činnost organizována pouze malými odbojovými  

skupinami, které mezi sebou měli minimální spojení a jejich činnost se omezovala na  

podporu parašutistů a tvoření partizánských skupin. Sokolský odboj tedy pokračoval, ovšem 

v mnohem menším rozsahu, než před heydrichiádou.  

 Významnou součástí sokolského odboje byla účast jeho členů v československé 

zahraniční armádě. Československé zahraniční vojsko v Anglii dokonce založilo vlastní 

sokolské jednoty. Členové ČOS ve Francii, Anglii, Kanadě, Americe a dalších zemích, 

dobrovolně vstupovali do spojeneckých armád nebo do československého zahraničního 

vojska.  

 Na Slovensku se touto dobou stupňuje odpor proti režimu, hlavně kolem skupiny Flora 

a osoby dr. V. Šrobára. Na začátku roku 1944 se slovenský národní odboj sjednotil a utvořil 

Slovenskou národní radu, která připravila zázemí pro ozbrojené povstání.  

 Když se vláda Jozefa Tisa (1887-1947) Slovenského státu rozhodla povolat německou 

armádu pro udržení pořádku bylo 29. srpna 1944 v Banské Bystrici zahájeno Slovenské 

národní povstání, k němuž se připojily partizánské oddíly a některé útvary slovenské armády, 

četnictva a finančních stráží; povstalecká armáda jejíž součástí  byly celistvé sokolské oddíly 

z Liptovského Mikuláše, Bánské Bystrice a Zvolena měla na 60 000 vojáků a obsadila téměř  
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třetinu Slovenska.1 

Německo k potlačení povstání muselo nasadit pět divizí svých elitních jednotek, což čítalo 

více než 50 000 německých vojáků, kteří byli na slovenském území vázáni dva měsíce. Lepší 

výzbroj německé armády, převaha těžkých zbraní, letectva a tanků spolu s podporou Tisova 

režimu, donutila povstalce k ústupu. Očekávaná pomoc sovětských vojsk nebyla možná, kvůli 

jejich pomalému postupu. Generál Rudolf Viest (1890-1944), který po příletu z Londýna na 

Slovensko převzal velení povstaleckých vojsk, nedokázal proti německé přesile zbylé území 

uhájit, proto jeho poslední rozkaz zněl: „Organizovaný odpor celé armády jako takové… již 

není možný, a proto jednotky československé armády přejdou v noci na 29. října 1944 podle 

situace na partyzánský způsob boje proti Němcům“2 Tato forma odporu se rozšířila po celém 

Slovensku a vydržela až do konce války. 49 

 Přímé boje za povstání si vyžádaly životy na 1800 československých vojáků, Němci 

vypálili do základů přes 40 slovenských obcí a osad, na 12 000 lidí bylo odvlečeno do 

koncentračních táborů.3  Do zajetí padl i velitel 1. Československé armády generál Viest, 

který zahynul za nevyjasněných okolnostech. 

 Slovenského národního povstání se účastnili sokolové nejen ze Slovenska, ale i z Čech 

a Moravy, můžeme jmenovat například: Václava Ženíška, místonáčelníka sokolské župy 

Plzeňské, který byl po zajetí do konce války uvězněn v koncentračním táboře Mauthausen. 

Viest a Ján Golian (1906-1945) oba generálové ve vedení povstání byli také členy ČOS. Ve 

vedoucích složkách dále působili: Ivan Štefánik (1889-1979), Pavel Blaho (1867-1927), 

Mikuláš Ferjenčik a další. 

 V protektorátu se začátkem roku 1945 připravovalo ustanovení odbojového ústředí, 

České národní rady. – 4. dubna byla v Košicích jmenována první československá vláda v čele 

se Zdeňkem Fierlingerem, den nato byl v Košicích vyhlášen její program, dohodnutý 

v Moskvě, známý jako Košický vládní program.  

 Sokolové se samozřejmě podíleli i na přímých bojích v posledních dnech války, kdy 

na četných místech ve východních Čechách došlo již začátkem května k otevřeným povstáním 
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a k bojům o železniční stanice, pošty a další strategické objekty. Když 5. května vypuklo 

povstání proti Němcům v Praze, podílelo se na něm významně sokolstvo a zaznamenalo 

ztrátu 654 padlých sokolských příslušníků.1 6. května 1945 přesídlila československá vláda 

z Košic do Bratislavy, 8. května kapitulovala německá armáda a německé jednotky opouštěly 

Prahu. 16. května se do Prahy vrátil prezident Beneš. 

 Předsedou České národní rady, která přijala německou kapitulaci v Praze, byl člen 

ČOS, prof. Albert Pražák, členem Rady byl místonáčelník ČOS dr. M. Kavalír. Předsedou 

Slovenské národní rady byl další čelen ČOS dr. Vavro Šrobár. 

 Bezpodmínečnou kapitulací Německa 8. května 1945 nastal v Evropě mír a 14. srpna 

1945 skončila druhá světová válka bezpodmínečnou kapitulací Japonska. 50 

 V průběhu války bylo podle neúplných zpráv z roku 1947 v nacistických 

koncentračních táborech vězněno 12 429 sokolských příslušníků (11 387 mužů, 901 žen, 126 

dorostenců, 19 dorostenek). Z toho jich bylo 4 042 popraveno a umučeno. Velký počet 

sokolských příslušníků padl také v československých zahraničních armádách; v počtu 560 

padlých letců v Anglii byla většina příslušníků ČOS.2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 82 

2 DOLANSKÝ, Julius. Sto deset let Sokola: 1862-1972. Praha: Olympia, 1973. s. 90. 
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8 Poválečné období 

V obnovené Československé republice došlo k zásadním společenským i politickým 

změnám. 

 Prezidentem se po návratu z londýnského exilu stal znovu Edvard Beneš, který měl 

tehdy velkou autoritu a většinou národa byl chápán jako pokračovatel masarykovské a 

prvorepublikové tradice. 

 Budoucnost Československa závisela na Košickém vládním programu (5. 4. 1945), 

který byl členy Komunistické strany Československa vnímán jako jakýsi předstupeň pro 

přebírání moci do jejich rukou.  

 Již 5. května 1945 se sešli zástupci pěti československých tělovýchovných a 

sportovních organizací: Československé obce sokolské (ČOS), Svazu dělnických a 

tělovýchovných jednot (DTJ), Junáka, Československého všesportovního výboru (ČVV) a 

Federace proletářské tělovýchovy (FPT). 1 51 

 Představitelé výše uvedených spolků vytvořili 9. května 1945 Ústřední národní 

tělovýchovný výbor (ÚNTV), pověřený sjednocením československé tělovýchovy a sportu.2 

 Při ustavující schůzi ÚNTV zvolili její účastníci předsedou tělovýchovného výboru 

Antonína Hřebíka (1902-1984) a místopředsedy Františka Jeřábka z FPT, Karla Marka z DTJ, 

Jiřího Kallmüzeva z ČVV, Jaroslava Nováka z Junáka a Marii Provazníkovou (1890-1991) z 

ČOS.  

 Původním záměrem ÚNTV bylo těsné spojení tělovýchovných, sportovních a 

skautských spolků v jednotnou organizaci.  

Zástupci ÚNTV rozhodli, „že nová organizace spojí dosavadní organizace a svazy, 

pěstující tělesnou výchovu v jakékoliv formě (tělocvik, sport, skauting) v jeden jediný 

organizačně stmelený celek. 

 Nová organizace měla mít na území Československé republiky (ČSR) právo výlučnosti, 

tj. žádný jiný spolek by nemohl organizovat tělesnou výchovu ani její odvětví a části. 

                                                           
1 KÖSSL, Jiří. ŠTUMBAUER Jan. WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 3. vyd. 

Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1566-0. s. 141. 

2 UHLÍŘ, Jan. WAIC, Marek. Sokol proti totalitě 1938 – 1952. Praha: Univerzita Karlova, 2001. s. 97. 
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 Nová organizace bude vytvořena na podkladě dobrovolnosti a hospodářské 

soběstačnosti.“1 

Tato nová instituce se měla jmenovat Tělovýchovný svaz Sokol. V následujících 

jednáních měla ČOS vůdčí úlohu a sokolové se domnívali, že nový svaz převezme zásady 

jejich tělocvičné i ideové výchovy. 

Dne 2. září 1945 vydal ÚNTV prohlášení ke sjednocení všech tělovýchovných a 

sportovních organizací do Tělocvičného svazu Sokol, jehož ustavující sjezd byl plánován na 

15. a 16. září 1945.252 

První výborová schůze představitelů ČOS se uskutečnila 30. června a 1. července 1945 

v místnostech autoklubu v Lützově ulici č. 20.3 Představitelé vyslechli zprávu o velkých 

sokolských ztrátách ve válce. Podle dosud neúplných zpráv bylo celkem na 4 000 sokolských 

příslušníků popraveno a umučeno. Výbor byl také informován o činnosti sokolských jednot 

ustavených za války při útvarech československé armády a letectva v Anglii.   

Na programu schůze byly také volby předsednictva. Předválečný starosta Josef 

Truhlář (1870-1957) odmítl kvůli věku kandidovat na svou dosavadní funkci. Starostou byl 

zvolen Antonín Hřebík, I. náměstkem starosty Karel Šauer, II. náměstkem starosty František 

Svoboda, III. náměstkyní starosty Blažena Martínková, IV. náměstkem starosty Miloš 

Kováčik, náčelníkem Miroslav Kavalír (1900-1981), náčelnicí Marie Provazníková, 

vzdělavatelem Antonín Krejčí a jednatelem Evžen Köppl.   

V nově zformované ČOS viděli komunisté středisko demokratických a 

nekomunistických sil a snažili se do něj proniknout. Marie Provazníková o tom poznamenává: 

„Když v prosinci 1945 Sokol vyhlásil obnovu organizace a činnosti, vedení komunistické 

strany nařídilo svým členům aby se hromadně hlásili do Sokola a tak se infiltrací, ale jednoty 

                                                           
1 UHLÍŘ, Jan. WAIC, Marek. Sokol proti totalitě 1938 – 1952. Praha: Univerzita Karlova, 2001. s. 

101. 

2 KÖSSL, Jiří. ŠTUMBAUER Jan. WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 3. vyd. 

Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1566-0. s. 141. 

3 DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek. Praha: nakladatelství Josef Hříbal, 1991. 

ISBN 80-900132-3-6. s. 42. 
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si s tím věděly rady. Odmítaly hromadné přihlášky s poukazem na podmínky přijetí na základě 

osobní přihlášky a absolvování školy pro nové členy.“1 453 

Organické sjednocení tělesné výchovy od začátku odmítala organizace Orel. Tento 

spolek byl ve službách katolické církve, proto pro něj nebylo přijatelné existovat v jedné 

organizaci s komunisty a sociálními demokraty.  Postupně se odpůrci organického sjednocení 

objevili i mezi činovníky ČOS. Patřila k nim především Marie Provazníková, která 

poukazovala zejména na hrozbu komunismu. K odmítavému postoji se se posléze připojil i 

Československý fotbalový svaz. Na valných hromadách zaujaly jeho kluby jednotné 

stanovisko. Chtěly být zachovány jako právní subjekty. Požadovaly také samostatné 

uspořádání fotbalového sportu a jeho soutěží. Vedení Junáka taktéž žádalo autonomii, neboť 

se nejednalo o ryze sportovní organizaci a značná část jeho aktivit nesouvisela se sportem a 

tělesnou výchovou.  

Nelze opomenout ani to, že mnoho činovníků výše uvedených spolků mělo strach ze 

zmanipulování československé tělovýchovy a sportu do služeb KSČ. 

Teprve po výše uvedeném obtížném jednání se 15. a 16. prosince 1945 uskutečnila 

druhá schůze ČOS. Na ní bylo konečně rozhodnuto aby od 1. ledna 1946 ČOS obnovila svojí 

činnost v plném rozsahu.2 

Táhnoucí se neshody měly za následek postupné upouštění od organického sloučení 

spolků a zrození projektu volnějšího, tzv. federativního sjednocení. Jednající strany se 

nakonec usnesly na vytvoření společného svazu, v němž byly zastoupeny všechny organizace 

při zachování jejich samostatnosti. 

Dne 16. listopadu 1946 se přes odpor komunistů uskutečnilo federativní spojení a 

vznikl Československý tělovýchovný svaz (ČSTS).3 Do čela tohoto svazu byl postaven 

                                                           
1 PROVAZNÍKOVÁ, Marie. To byl Sokol. In DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek. 

Praha: nakladatelství Josef Hříbal, 1991. ISBN 80-900132-3-6. s. 41-42. 

2 DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek. Praha: nakladatelství Josef Hříbal, 1991. 

ISBN 80-900132-3-6. s. 43. 

3 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 95. 
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Antonín Hřebík. Jednalo se o volné sdružení, v němž každá organizace pracovala samostatně 

a všem členským svazům bylo zachováno právo vlastní ideologie. 54 

Nejvýznamnější sokolskou událostí roku 1947 byl VIII. valný sjezd ČOS, který měl 

hlavně slavnostní a propagační účel. V jeho rámci byl v neděli 26. října 1947 znovu odhalen 

pomník Miroslava Tyrše na nádvoří Tyršova domu.1 Sjezdová jednání byla zahájena 

plenárním zasedáním všech účastníků sjezdu, po něm následovala jednání ideového, 

tělovýchovného, organizačního, zdravotního a hospodářského odboru. Rezoluce vypracované 

odbory sjezdu byly schváleny posledním plenárním zasedáním, které vydalo závěrečné 

prohlášení tohoto sjezdu ČOS.  

V prohlášení se mimo jiné praví: „Od pravidelné každodenní práce až po vrcholné 

závody a všesokolské slety užíváme svých výchovných prostředků, abychom z jedinců 

dobrovolnou kázní ukuli celek sester a bratřích uvědomělých, pracovitých, odpovědných a 

politicky i nábožensky snášenlivých. 

Takové chceme mít rodiny, obce i veřejný život. 

Půjdeme-li všichni poctivě a nezáludně touto cestou dojdeme bezpečně cíle. Proto 

voláme do svých řad hlavně mládež. Víme, že nejlepších výsledků dosáhneme budeme-li 

příslušníky národa již od mládí soustavně sokolsky vychovávat. 

Chceme republiku šťastnou, naplněnou opravdovou demokracií a skutečně živým 

demokratickým socialismem. Chceme žít v bratrském svazku se všemi slovanskými národy a 

v přátelském dorozumění se všemi kulturními a pokrokovými demokraciemi světa. 

Ponesme sokolství i do politiky i do veřejného života. Při tom však zachováme a 

budeme bránit nadstranickost Sokola. 55 

Všechny síly dáme republice pro její bezpečnost a rozkvět. 

S Tyršem a Fügnerem, s Masarykem a za Benešem, věrni pokroku, dál a výš!“2 

                                                           
1 DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek. Praha: nakladatelství Josef Hříbal, 1991. 

ISBN 80-900132-3-6. s. 44. 

2 Závěrečné prohlášení VIII. valného sjezdu Československé obce sokolské In WALDAUF, 

Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-85948-67-7. s. 

99. 
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Koncem roku 1947 přesáhla ČOS prvně ve svých dějinách počet jednoho milionu 

svých příslušníků a sdružovala v 3 686 jednotách 1 004 987 příslušníků z toho 569 217 členů 

(mužů a žen nad 18 let), 142 430 dorostu (od 14 do 18 let) a 303 340 žactva (do 14 let).1 

Mezi lety 1947 a 1948 se politická situace v Československu stále zhoršovala. V 

parlamentu se stále rozrůstaly konflikty mezi komunisty a příslušníky ostatních politických 

stran. Došlo to tak daleko, že byla prakticky nemožná jakákoliv konstruktivní politická práce.  

V prosinci 1947 proto přišly nekomunistické strany s návrhem, aby byly vypsány 

předčasné volby. Do té doby by měla fungovat úřednická vláda. 

Celý východní blok odmítl Marshallův plán, což zcela ochromilo křehké vztahy mezi 

Sovětským svazem a západními mocnostmi. Začínalo období tzv. studené války. 

Komunisté se výsledků předčasných voleb obávali a byli připraveni jim zabránit. 

20. února 1948 se sešla mimořádná schůze vlády, ministři tří nekomunistických stran – 

národně socialistické, lidové a slovenské Demokratické strany se jednání nezúčastnili a poté 

podali demisi (celkem 12 ministrů z 26).2 Vypukla vládní krize. Počet ministrů v demisi 

ovšem nestačila na pád celé vlády. Komunisté nutili Edvarda Beneše k přijetí demisí s tím, že 

by stávající vláda byla pouze doplněna o odstoupivší ministry. 56 

Dopoledne 25. února 1948 Klement Gottwald (1896-1953), Václav Nosek (1892-

1955), Antonín Zápotocký (1884-1957), předložili prezidentu Benešovi návrh na novou 

vládu. V 16:30 hodin prezident Gottvaldův návrh nové vlády podepsal. Ve 25 členném 

kabinetě obsadili komunisté 13 křesel, tři ministři byli bezpartijní a ostatní byli příslušníky 

nekomunistických stran, zcela však závislí na komunistech a bezvýhradně jim poslušní. 

Komunisté dosáhli svého cíle – monopolu moci, a to v rozporu s existující demokratickou 

ústavou. Nastolili totalitní systém za podpory značné části občanů, které získali na sliby a svůj 

program.3 

                                                           
1 WALDAUF, Jan. Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM, 2010. ISBN 978-80-

85948-67-7. s. 100. 

2 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-

2. s. 734. 

3 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-

2. s. 735. 
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Téhož dne byl ustaven ústřední akční výbor Národní fronty v čele s komunistou 

Zápotockým, generálním tajemníkem se stal Alexej Čepička (1910-1990), místopředsedy se 

stali Rudolf Slánský (1901-1952), Zdeněk Fierlinger (1981-1976), Alois Neuman (1901-

1977) a Josef Plojhar (1902-1981). 

V následujících únorových dnech roku 1948 Klement Gottwald inicioval zakládání 

delších akčních výborů, které měly provést očistu od protisocialistických živlů.  

Již 27. února 1848 předsednictvo Ústředního akčního výboru Národní fronty 

direktivně rozhodlo, že jedinou tělovýchovnou organizací bude Sokol a že do této organizace 

přejdou s majetkem a členskou základnou všechny tělovýchovné, sportovní a turistické svazy, 

spolky a kluby.1 

V souvislosti s těmito událostmi byl vytvořen tzv. akční výbor ČOS, který se postavil 

z Gottwaldovu politiku a vyzval k vytvoření dalších akčních v sokolských jednotách a 

župách. 

Marie Provazníková o takto vzniklých akčních výborech ve své knize To byl Sokol 

píše: 

„Byly to úplně samozvané skupiny lidí, zpravidla vedené komunistou nebo sociálním 

demokratem, který si sám do výboru najmenoval, koho chtěl, hlavně ovšem od koho očekával 

podporu. Nebyly nikým schváleny, nebyly v žádných stanovách, neměly žádný právní podklad, 

přesto se však tvořily ve všech úřadech, podnicích a spolcích, krátce všude, kde pracovalo 

několik lidí pohromadě.“257  

Prezident Beneš 2. června podepsal abdikační listinu, oficiálně to bylo  oznámeno 7. 

června. Národní shromáždění 14. července zvolilo jednomyslně Klementa Gottwalda 

prezidentem republiky.3 

                                                           
1 KÖSSL, Jiří. ŠTUMBAUER Jan. WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 3. vyd. 

Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1566-0. s. 142. 

2 PROVAZNÍKOVÁ, Marie. To byl Sokol. In DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek. 

Praha: nakladatelství Josef Hříbal, 1991. ISBN 80-900132-3-6. s. 50. 

3 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-

2. s. 740. 
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V těchto dramatických dnech vyvrcholily předsletové přípravy. Strahovská vystoupení  

XI. všesokolského sletu zahájilo 10. června 1948 žactvo. Nejprve předvedly nejmenší děti 

skladbu  Naše hračky. Následovalo vystoupení starších žáků a hry žákyň. Na tomto sletu 

žactvo poprvé soutěžilo v obecném šestiboji. Sletové dny sokolského dorostu začaly 26. 

června. Dorost absolvoval vodácké závody, atletické soutěže, plavecké závody, herní turnaje, 

a bojový závod hlídek. Den na to proběhl hlavní program na Strahově, kde dorostenci 

zacvičili prostná. Dorostenky předvedly cvičení s bílými kroužky a ještě zacvičily tanečně 

laděnou skladbu na melodie národních písní. Zvláštním sletovým vystoupením byla zeleň 

tábornických úborů, při němž dorostenci předvedli ukázka tábornického života. Sletové dny 

členstva začaly 30. června kdy byly zahájeny soutěže v atletických disciplínách, plavání, 

vodních sportech, tenisu, šermu, košíkové, odbíjené, vodních sportech a jízdě na koni. 

Členstvo předvedlo své vystoupení ve dnech 3. – 6. července. Muži se představili 

vystoupením Věrni zůstaneme, kde vzdali poctu padlým sokolům a ženy zacvičily prostná 

nazvaná Harmonie Pohybu. 

V průvodu členstva tohoto sletu kráčelo 75 000 mužů a žen v krojích, 9 000 hostů a 

933 jezdců na koních, což činí celkem 85 000 osob.1  

Průvod mnoho sokolů využilo k protestu proti komunismu. Benešovi byla provolávána 

sláva a před tribunou, v níž stál Gottwald průvod procházel mlčky. Na závěr sletu se ještě 

uskutečnily dožínky (slovanský svátek sklizně). 

„XI. všesokolský slet byl největší sokolskou slavností všech dob s více než půl 

milionem cvičenců. Brzy po něm skončila i činnost Čs. obce sokolské a na podzim 1948 

vyloučily akční výbory ze sokolských jednot na 11 000 členů.“2 

Přestože organizace měla i po XI. všesokolském sletu v názvu Sokol, nelze už o tomto 

spolku uvažovat jako o svobodném, protože se ocitl zcela v područí KSČ. 58 

Na základě usnesení ÚV KSČ byl dne 12. 12. 1952 přijat zákon č. 71 Sb. O organizaci 

tělesné výchovy a sportu.3  Prosazení tohoto zákona znamenalo zrušení ČOS a zavedení 

státního řízení a kontroly tělesné výchovy. 

                                                           
1  KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety: 1882-1948. Praha: Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. s. 46. 

2 KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety: 1882-1948. Praha: Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. s. 47. 

3 KÖSSL, Jiří. ŠTUMBAUER Jan. WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 3. vyd. 

Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1566-0. s. 145. 
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9 Obnovení ČOS po roce 1989 

Naději na obnovu ČOS přineslo uvolňování politických poměrů v šedesátých letech. 

Dokonce se konala přípravná setkání a v Praze proběhlo shromáždění na Slovanském ostrově.  

21. srpna 1968 však vtrhla na území republiky vojska Varšavské smlouvy a tím byl konec 

všem výše zmíněným snahám.  

 Obnovující sjezd ČOS se uskutečnil 7. ledna 1990 v Praze v levém křídle Sjezdového 

paláce.159 

Tento sjezd byl důležitý z několika důvodů. Bylo zde zvoleno ústředí ČOS a zároveň 

byly představeny stanovy, které byly nezbytné k podání žádosti o obnovu sokolských úřadů. 

Zvolené vedení požádalo o navrácení Tyršova domu a 6. prosince 1990 podal starosta Petrák 

žádost o schválení stanov s tím, že v této žádosti deklaroval obnovení ČOS se stejným 

rozsahem působnosti, jaký měla před sjednocením tělovýchovy v roce 1948. Tato žádost byla 

Federálním ministerstvem vnitra 21. února 1990 přijata a tím byla ČOS obnovena.2 

  Účast na sjezdu byla neočekávaně tak velká, že kapacita sálu sotva dostačovala. 

Jelikož ČOS byla zrušena 42 let, lidé kteří byli jejími členy se již nacházeli v pokročilém 

věku. Mnozí sokolové se již obnovení organizace nedožili. Sjeli se někdejší sokolové 

z bývalých českých, moravských i slezských žup a událost se neobešla ani bez slovenských 

sokolů. Byla zde také početná delegace sokolů z Rakouska, Francie, USA a Švýcarska. 

 Vedení ČOS čekalo mnoho práce a komplikací. V době konání obnovujícího sjezdu 

ČOS byl stále v platnosti zákon č. 68/1956 Sb., který veškerou moc a dohled nad 

tělovýchovou a sportem do rukou ČSTV. Tento zákon zestátňoval sokolský majetek. 

V Tyršově domě sídlila Fakulta tělesné výchovy a sportu. Sokolský majetek byl během 42 let 

rozdělen mezi sportovní svazy, z části byl prodán, zbourán nebo zchátral. Výbor ČOS 

mezitím získal jednu suterénní místnost v Tyršově domě, ve které nadále pracoval. Jelikož 

bylo přerušení činnost ČOS velmi dlouhé, její obnovování bylo velmi obtížné a trvalo 

dlouhou dobu. 

                                                           
1 DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek. Praha: nakladatelství Josef Hříbal, 1991. 

ISBN 80-900132-3-6. s. 68. 

2 FLORUS, Jan. Vývoj Sokola po roce 1989. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 

Fakulta sportovních studií. s. 19. 
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K významnému předělu došlo až 9. května 1990, kdy vešel v platnost zákon č. 173/90 

Sb., který navracel organizační a majetková práva. Zanikl tak zákon č. 68/1956 Sb. ČSTV už 

tedy neměl monopol v oblasti tělesné kultury.1  

Paragrafy 2, 3 a 4 zákona č. 173/90 Sb. zní: 

§ 2 Majetková práva dobrovolných organizací, která jim byla odňata zákony č 

187/1949 Sb., č. 71/1952 Sb., č. 68/1956 Sb., se navracejí dle stavu ke dni 31. března 1948 

Československé obci sokolské a ostatním znovu vzniklým dobrovolným tělovýchovným 

organizacím, které uplatní své nároky u právního nástupce organizace uvedené v § 2 zákona 

č. 68/1956 Sb. do 30. června 1991. 

§ 3 Podmínky a způsob navrácení majetkových práv podle § 2 a udělování čestných 

titulů a veřejných uznání podle vlastního nařízení č. 82/1958 Sb. upravují právní předpisy 

vydané orgány České republiky a Slovenské republiky.  

§ 4 Tento nabývá účinnosti dnem 1 června 1990. 260 

Tento zákon dal podnět sokolským jednotám přejít z ČSTV do ČOS. V roce 1991 bylo 

registrováno již 676 jednot a 43 žup s 120 708 členy.3  

Ústředí ČOS doporučilo sokolským jednotám, aby se na základě zmíněného zákona 

obrátily na tehdejší vlastníky sokolského majetku dopisem,  jehož předloha zní: 

 Věc: Uplatnění požadavků na navrácení bývalého sokolského majetku. 

Vážení sportovní přátelé, 

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 7. ledna 1990 byla obnovena Československá obec 

sokolská, která byla řádně registrována Federativním ministerstvem vnitra ČSFR pod č. j. OV 

154/P-90 ze dne 21. 2. 1990. Současně byla dne ... obnovena také naše jednota Sokol v …, 

která byla řádně registrována u ministerstva vnitra ČR pod č. j. … ze dne … (uvést pokud 

byla registrace provedena). 

                                                           
1 DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek. Praha: nakladatelství Josef Hříbal, 1991. 

ISBN 80-900132-3-6. s. 69. 

2 Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky, 1990. s. 692. 

3  Česká obec sokolská. 6. sjezd (materiály předložené delegátům sjezdu), Praha 2001. s. 277.  
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Pro svoji obnovenou činnost nezbytně potřebujeme náš bývalý majetek, který nám byl 

odejmut při procesu sjednocení naší tělovýchovy po roce 1948 a je v současné době ve vašem 

vlastnictví. 

V souladu s ustanovením § 2 zák. Federálního shromáždění ČSFR č. 173/1990 Sb., 

kterým se ruší zákon č. 68/1956 Sb. o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují 

některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací. Tímto uplatňujeme 

své nároky na navrácení našeho níže uvedeného sokolského majetku: 

a) nemovitosti – budovy, pozemky – 

b) věci movité – inventář strojní vybavení apod.  

Faktické předání předmětného majetku požadujeme provést ke dni …, prosíme proto o 

zajištění tohoto protokolárního předání našeho majetku. 

 Se sokolským pozdravem 

Nazdar! 

…………………..                                                                                          ………………….. 

   starosta                                                                                                              jednatel 1161 

Tak odstartovaly rozsáhlé majetkové spory, které se táhly dlouhá léta a byly i 

předmětem jednání sokolských sjezdů. Na 4. sokolském sjezdu  konaném 20. a 21. května 

v roce 1995 bylo starostou Jiřím Janošem konstatováno: „Musíme dořešit naše restituční 

problémy. To je velký úkol, který je před námi od roku 1990. Není naší vinou, že máme dnes 

tolik problémů. Stále ještě je přes 700 případů, které jsou otevřeny. Podotýkám naprosto 

jednoznačně, že nikdy, nikdo pokud já vím, např. při jednání s ČSTV nenaznačil, že bychom se 

měli jakýmkoliv způsobem vzdát nároku, který vychází ze zákona 173 a 232. To nikdy 

nepřicházelo v úvahu.“2  Ze zápisu tohoto sjezdu také vyplývá, že ani pět let po obnovení 

ČOS nebyla uplatněna majetková práva na všechen movitý a nemovitý majetek, na který měla 

ČOS právo. V usnesení sjezdu se vedení ČOS zavázalo tato majetková práva vznést všude, 

                                                           
1 DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek. Praha: nakladatelství Josef Hříbal, 1991. 

ISBN 80-900132-3-6. s. 83. 

2  Česká obec sokolská. 4. sjezd, Praha 1995. s. 48. 
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kde na to měla právo. Spolu s ČSTV vedení přezkoumalo možnost ukončení vleklých sporů 

vzájemnou dohodou tam, kde se to jevilo jako důvodné. 62 

Od znovuobnovení ČOS bylo hlavní náplní odboru sportu, jednoho z hlavních 

sokolských orgánů ČOS, obnovení činnosti sportovních oddílů v rámci tělovýchovných 

jednot, které do ČOS z ČSTV přecházely. Odbor sportu ČOS zavedl evidenci sportovních 

oddílů a získával přehled o výkonnosti, organizační úrovni a uplatnění činnosti sportovních 

oddílů v rámci tělocvičných jednot. V průběhu uplynulých let došlo k významnému vzestupu 

počtu sportovních oddílů ČOS, ale i k vzestupu výkonnosti v jednotlivých sportovních 

odvětvích. V roce 1990 bylo v ČOS registrováno 250 sportovních oddílů a v roce 1995 jich 

bylo již 1 280 v 60 sportovních odvětvích a členská základna sportovních oddílů 

tělovýchovných jednot tvořila 30% aktivních členů v celé ČOS.1 V tomto období odbor sportu 

ČOS akcentoval zejména dvě roviny:  

1. sport prováděný v oddílech sokolské všestrannosti:  

a)  rozvoj základních pohybových znalostí a dovedností,  

b)  rozšíření cvičebního o sportovní prvky a hry, ale také možnost vzájemného 

soutěžení 

2. sport prováděný ve sportovních oddílech za vedení trenérů  

a) zvyšování specializované výkonnosti v daném sportovním odvětví až po 

vrcholovou úroveň 

b) účast ve svazových soutěžích nebo v soutěžích ČOS 

Členská základna od roku 1991 stále rostla, na konci roku 1995 bylo v ČOS 179 652 

registrovaných členů v 1 006 jednotách 43 a župách.2 

Vedle odboru sportu ČOS  je dalším významným orgánem vzdělavatelský sbor ČOS. 

Ve zprávě tohoto sboru ze 4. Sokolského sjezdu byla shrnuta jeho činnost mezi lety 1990 a 

1995. Vzdělavatelé v jednotách i župách se v tomto období věnovali hlavně majetkoprávním 

sporům a na běžnou náplň své činnosti neměli tolik času. I přesto to byli vzdělavatelé, kdo 

stál za obnovou řady pěveckých a folkloristických souborů sdružených pod ČOS. Sbor také 

musel obnovit propagaci a začít vydávat časopis Sokol a Sokolský věstník. V usnesení 4. 

sjezdu jsou zahnuty také výzvy ke zvýšení odběru sokolského tisku tak, aby každá jednota 

                                                           
1  Česká obec sokolská. 4. sjezd, Praha 1995. s. 29. 

2 Česká obec sokolská. 6. sjezd (materiály předložené delegátům sjezdu), Praha 2001. s. 277. 
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odebírala alespoň jeden výtisk časopisu Sokol a Sokolský věstník. Odbor sportu se v usnesení 

také zavazuje ke spolupráci s náčelnictvem, jakož i místními institucemi a k podpoře 

společensko-kulturního života jednot a žup. 63 

V roce 1994 vznikl důležitý sokolský orgán, a to Ústřední škola ČOS (ÚŠ ČOS). Tato 

událost znamenala pro ČOS  vybudování vlastního školícího střediska pro vzdělávání 

cvičitelů, trenérů i činovníků. ÚŠ ČOS navázala spolupráci s jinými organizacemi jako 

například s UK FTVS, Klubem českých turistů, Florbalovou unií, Fitness klubem SEMI a 

začala vydávat akreditace jako např. cvičitel všestrannosti II. třídy, cvičitel zdravotní tělesné 

výchovy II. třídy, cvičitel rytmické gymnastiky II. třídy a cvičitel pohybu v přírodě II. třídy.  

Škola také zahájila ediční činnost a začala vydávat učební texty pro cvičitele jako např.  

Tvorba pohybové skladby, Pořadová cvičení, Grafický záznam pohybu atd. V neposlední řadě 

tento orgán začal pořádat řadu školení a seminářů pro členy ČOS i veřejnost. 64 

Následující čtyřleté období bylo završeno 5. sjezdem. Při jednání 5. sokolském 

sjezdu  konaném 30. a 31. května v roce 1998 na UK FTVS bylo starostou ČOS Jaroslavem 

Pleskačem konstatováno: „ Je nutné zcela změnit organizaci ČOS, respektive její kanceláře. 

Měli bychom si uvědomit, že ČOS  má 180 tisíc členů, přes jeden tisíc jednot, 43 žup a 8.5 

miliardy Kč movitého a nemovitého majetku, který drtivou většinou je majetkem jednot, ale 

ČOS musí vystupovat jako orgán, který zajištuje peníze na opravy, obnovu i investice a na 

činnost. To j přeci velký podnik. Roční rozpočet je kolem 130 milionů Kč. Musí vzniknout 

jasně formulovaný, srozumitelný podnik, profesionálně řízený s potřebným počtem 

kvalifikovaných pracovníků a s plnou odpovědností za vykonanou práci. “1Přesné počty 

členské základny byly na konci roku 1998 takovéto: 183 096 registrovaných členů v 1 

084 jednotách 43 a župách.1 

23. října 1997 poslanecká sněmovna schválila 128 hlasy vznik 14 nejvyšších územních 

samosprávních celků ČR tzv. krajů.2  Tento zákon ovlivnil také činnost ČOS. V usnesení 5. 

sjezdu nalezneme tento bod: Připravit návrh organizačních změn ve vnitřním uspořádání ČOS 

v souladu s územním členěním státu dle ustanovení zákona č. 347/97 Sb. V termínu do 28. 2. 

1999 a předložit jarnímu zasedání výboru ČOS.1  

                                                           
1  Česká obec sokolská. 6. sjezd (materiály předložené delegátům sjezdu), Praha 2001. s. 277. 

2 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-469-

2. 
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Vzdělavatelský sbor se období mezi lety 1995 a 1998 zaměřil zejména na spolupráci 

s ostatními orgány ČOS tj. s odborem všestrannosti a odborem sportu. Spolu se systematickou 

sokolskou výchovu se sbor zaměřil na propagaci v rozhlase a televizním vysílání. V letech 

1994 až 1996 v Radio Collegium na vlně 103,7 zorganizoval a připravil vzdělavatelský sbor 

s činovníky ČOS pravidelné hodinové pořady.  Ty se konaly vždy od 17:00 do 18:00, a to 

šestkrát ročně. Vzdělavatelé prezentovali též některé další pořady nebo na nich spolupracovali 

v radiu Regina a v Českém rozhlase (Kolotoč, Dobré jitro). Česká televize věnovala v 2. díle 

seriálu Žofín ostrov snů značnou část vysílací doby ČOS, jejímu vzniku a významu pro 

společenský život. Na koncepci tohoto pořadu se významně podíleli vzdělavatelé ČOS.  

V usnesení uložil 5. sjezd náčelnictvu, odboru sportu a vzdělavatelskému sboru vypracovat 

rozvojové programy  pro využití volného času. Tyto programy se týkaly především mládeže a 

akcentovaly ochranu před negativními vlivy.2 65 

Zpráva o činnosti odboru sportu za období 1995 až 1997 hovoří zejména o roce 1997, 

kdy proběhla velká akce s názvem Rok sportu v ČOS. Tato akce se stala významným 

stimulátorem činnosti celé organizace, přispěla ke zvýšení aktivity sportovních oddílů 

tělovýchovných jednot a projevila se kladně také v činnosti župních odborů sportu. Jednalo se 

o rok kdy byly pořádané mnohé sportovní akce jako např. Mezinárodní přehlídka 

gymnastických sportů v Tyršově domě, Mezinárodní závod žactva v atletickém víceboji v 

Chotěboři, Grand Prix – mezinárodní závod ve sportovní gymnastice v Brně, Memoriál Jana 

Gajdoše – mezinárodní závod žactva ve sportovní gymnastice v Brně, Sokolský pohár – 

mezinárodní závod v moderní gymnastice v Praze  a mnoho dalších.  

Ohledně majetkových a finančních problémů za sledované období v programovém 

prohlášení 5. sjezdu nalezneme hned několik bodů týkajících se Tyršova domu :  

- Koncepčně řešit potřebu využití sportoviště Tyršova domu pro činnost členů ČOS, 

neprovádět dílčí úpravy bez celkové návaznosti na dlouhodobou koncepci nutné 

rekonstrukce a modernizace celého historického areálu Tyršova domu.  

- Prověřit veškeré smluvní vztahy týkající se areálu Tyršova domu a jejich plnění 

v termínu do 31. 12. 1998. Investice do rekonstrukce Tyršova.  

- Investice do rekonstrukce Tyršova domu nad 100 000 Kč řešit jako veřejné 

zakázky. 

                                                           
1 Česká obec sokolská. 5. sjezd, Praha 1998. s. 79. 

2 Česká obec sokolská. 5. sjezd, Praha 1998. s. 107. 
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- Prověřit veškeré smluvní vztahy týkající se areálu Tyršova domu a jejich plnění 

v termínu do 31. 12. 1998.1 

Finančním problémem tohoto období bylo také uspořádání XIII. všesokolského sletu.  

Slet zapříčinil, že sjezd musel urychleně vypracovat řádný návrh rozpočtu pro rok 1998 v 

souladu s rozpočtovými pravidly. 

Historické období mezi lety 1998 až 2001 jsem chtěl dokumentovat na zápisu ze 6. 

sjezdu ČOS, bohužel se mi ho však nepodařilo dohledat jeho zápis, ale pouze přílohu k němu 

ve formě materiálů předloženým delegátům sjezdu.  

Z výše popsaného důvodu pokračuji  hodnocením období mezi lety 2001 až 2004. 

Toto období bylo završeno 7. sjezdem ČOS, který se konal 19. až 20. června 2004 na UK 

FTVS v Praze . 

V úvodní projevu  starosty ČOS Miroslava Pleskače mimo jiné zaznělo : „Průměrný 

počet členů za posledních 6 let je 185 171 členů s trendem velmi mírného vzestupu, se kterým 

nemůžeme být spokojeni. Máme 1115 činných jednot ve 44 župách, které jsou rozmístěny 

v regionech nově vytvořených krajů.“2 

Ve zprávě I. místostarosty Jaroslava Bernarda se o členské základně dovídáme, že 

v roce 2004 čítala 184 860 členů, z nichž 63 904 členů bylo evidováno ve sportovních 

oddílech a 120 965 bylo evidováno v odboru všestrannosti.3  

Za příčiny pomalého růstu členské základny starosta Pleskač považoval: 

„Nové jednoty vznikaly tam, kde Česká obec sokolská obnovuje majetková práva nad 

sokolským majetkem. Vím, že to nemusí být pro nové členy příjemné, ale v letech 1948, 

respektive 1952, byl zcizen sokolským jednotám majetek v daleko větší hodnotě než ten, který 

se ještě dnes pomalu vrací České obci sokolské. V té době byla sokolská organizace zcela 

zrušena. 66 

Masivní celostátní mediální propagace je finančně České obci sokolské nedostupná, ale 

také nechuť a nezájem provozovatelů mediálních prostředků je evidentní. 

                                                           
1 Česká obec sokolská. 5. sjezd, Praha 1998. s. 107. 

2  Česká obec sokolská. 7. sjezd, Praha 2004. s. 5. 

3  Česká obec sokolská. 7. sjezd, Praha 2004. s. 48. 
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Česká veřejnost se po roce 1989 stranicky a názorově partikulovala a utvořila 

procentuálně stranické rozdělení společnosti, které je prakticky neměnné. Něco podobného 

platí i pro sportovní prostředí, zvláště pak v oblasti sportu pro všechny. 

Veřejnost, zvláště ta mladší, neumí a nechce naslouchat, spíše se informuje přes internet 

či webové stránky. Bohužel tyto naše informace nejsou zcela pořádku a na výši doby. 

Sokol pracuje v silném konkurenčním prostředí nejen jiných sportovních organizací, ale 

také vzniklých a vznikajících fitcenter, dobře vybavených sportovních hřišť, různých stezek, U 

ramp, lanových center, horolezeckých stěn a podobných sportovních zařízení. K tomu 

obchodní nabídka různého sportovního zařízení, nářadí a náčiní je bohatá a cenově 

dostupná.“1 

Odbor sportu v období mezi lety 2001 a 2004  ve svém programu oddělil rekreační 

aktivity od výkonnostního sportu. Ve sjezdovém prohlášení však zástupci odboru sportu 

deklarovali, že ČOS není organizací, která může akceptovat sport provozovaný na 

profesionální úrovni jako cílový program. Vrcholový sport však podle zástupců odboru sportu 

v ČOS  má své místo, protože vrcholoví sportovci byly a jsou velkým vzorem pro širokou 

základnu mládeže a jejich výkony přitahovali a přitahují mnoho mladých lidí ke každodenní 

činnosti v ČOS. Navíc měli vrcholové výkony sportovců ČOS mimořádně dobrý propagační 

dopad v regionech i v celostátním měřítku. 

Na základě usnesení předsednictva výboru ČOS číslo 146 ze dne 23.11. 2001 a výboru 

ČOS byla investiční komise ČOS pověřena prověřit podmínky obnovy a rekonstrukce 

rodného domu  Miroslava Tyrše. Na tomto záměru spolupracovala komise s majitelem 

objektu, městem Děčínem. Po místním šetření členy investiční komise v budově samotné a 

následném projednávání v předsednictvu výboru ČOS komise požádala město Děčín o zpětné 

darování nemovitosti do majetku župy. Tento návrh městem nebyl akceptován, ale 

místostarosta ČOS a předseda odboru sportu ČOS dojednali s primátorem města Děčína, že 

Tyršův rodný domek bude opraven městem v rámci rekonstrukce děčínského zámku. ČOS 

dostala v domku k dispozici tři místnosti. 67 

Vzdělavatelský sbor v tomto období zajištoval pravidelná školení činovníků, jednot a žup 

ve věcech daňových ekonomických, právních, majetkových a obdobných. Každoročně sbor 

pořádal školení vyúčtování dotací pro hospodáře žup a velkých jednot. V roce 2003 

vzdělavatelský sbor zorganizoval velkou a úspěšnou akci Rok sokolské kultury, která byla 

                                                           
1  Česká obec sokolská. 7. sjezd, Praha 2004. s. 5. 
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sérií přehlídek, výstav a kulturních podniků. Uvedená akce byla oceněna i Ministerstvem 

kultury ČR, které ji také značnou měrou financovalo. 

Následující čtyřleté období bylo završeno 8. sjezdem, který se konal 23. a 24. června 2007 

na UK FTVS v Praze.  

V úvodním projevu starosty ČOS Jaroslava Bernarda jsou údaje o struktuře členské 

základny ČOS: Z celkového počtu 177 710 členů bylo 37 % mladších 18 let. Mládež do 26 let 

tvořilo 51 % z celkového počtu členů. Seniorů nad 60 bylo v organizaci 22 %. Ohledně 

problémů struktury ČOS v tomto projevu také zaznělo: „ Členové ČOS se sdružují ve 1 146 

tělocvičných jednotách, z nichž jen jedno procento má více než tisíc členů. Zato ale skoro 

polovina má méně členů než sto. A tady je náš velký problém, protože tyto malé jednoty 

působí na vesnicích a v malých městech a mají problémy s režijními náklady, protože pokud 

má vesnice 200 obyvatel, z toho je 80 sokolů, pak nemohou využívat sokolovnu 10 hodin 

denně. Musí ale topit, musí tam držet nějakého sokolníka, takže režijní náklady jsou značné.“1  

Z diskuzí, které na sjezdu proběhly vyplynulo, že vedení ČOS se chtělo zaměřit na 

následující oblasti, které starosta ČOS prezentoval takto: 

„Práce se cvičiteli, tzn. růst jejich odborné, morální i lidské úrovně, a to se všemi akcemi, 

které ČOS  mohla podniknout. 

Práce s mládeží, což je práce velice obtížná. Víte, jak to je dnes je, když děti mají tak 

ohromné množství lákadel, udržet je v tělocvičnách a naučit je dobrovolné kázni. Tam je ten 

problém. Tato práce s mládeží ale má nesčíslné množství možností, které bychom měli a mohli 

využít, a já věřím tomu, že budeme mít úspěch. 68 

Práce se seniory, to je práce nesmírně záslužná, protože v seniorském věku už spoustě 

lidí Sokol a skupina ve které cvičí vlastně nahrazuje rodinu. Podotýkám ovšem, že se nám 

v župách stává, že se nám v župách stává, že se právě k těmto starším cvičencům chovají lidé 

dost nešetrně, což je věc, která by v našich řadách neměla mít vůbec žádné místo. 

Mysleli jsme si, že poslední skupinou naší práce by měla být práce s celými rodinami. 

Je to důležité proto, že dnešní dobu charakterizuje rozpad rodiny. Všichni víte, jak to vypadá 

kolik dětí žije v rozvedených manželstvích a někdy vidí i věci, které by děti vidět neměly, takže 

každá akce, kterou můžeme udělat, aby se jí rodina, rodiče a děti nebo prarodiče a děti, 

                                                           
1 Česká obec sokolská. 8. sjezd, Praha 2007. s. 15. 
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prostě všichni zúčastnili, by měla mít úspěch. Jsou přínosem k získání vzájemných 

partnerských vztahů a zlepšení funkce rodiny.“1 

Při popisu výše zmíněného historického období jsem odkázán pouze na sjezdový 

zápis. V zápisu 8. sjezdu není činnosti jednotlivých sokolských orgánů věnována prakticky 

žádná pozornost. Například činnosti odboru sportu je věnována pouze jedna strana, na které 

jsem nebyl schopen dohledat žádné relevantní informace, čili o činnosti tohoto orgánu za 

sledované období mám jen velmi omezené informace. Velmi podobně tomu je ve zprávách 

vzdělavatelského sboru ČOS a ústřední školy ČOS. Z tohoto důvodu jsem nucen přít se 

hlavně o plnění usnesení 7. sjezdu ČOS. 

V tomto období bylo předsednictvo výboru ČOS  zavázáno usnesením 7. sjezdu 

projednat dofinancování investiční akce na Tyršově stadionu v Opavě. Na základě jednání 

předsednictva výboru ČOS s městem Opavou a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava byla 

uzavřena dohoda o přistoupení k závazku, na jejímž základě ČOS zaplatila 1,5 milionu Kč. 

Magistrátu města Opavy a Tělocvičná jednota odprodala zbylé pozemky mimo areál Tyršova 

stadionu. Současně bylo rozhodnutu, že 50 % finančních prostředků poskytnutých ČOS bude 

tělovýchovná jednota splácet formou snížení příspěvků z ústředí o 200 tisíc Kč  ročně.2 

V roce 2005 byla dokončena obnova tělocvičny v Tyršově domě. Provedení podlahy 

respektovalo skutečnost, že tělocvična leží v zátopové oblasti. Nad původní rámec fungování 

tělocvičny před povodní bylo nově vyřešeno zastínění a ochrana oken. Nově bylo provedeno 

komplexní víceúrovňové osvětlení a klimatizace tělocvičného prostoru. Ostatní prvky, 

například obložení stran a vstupní prvky tělocvičny, respektovaly podmínky památkářů na 

původní vzhled a provedení.    

Předsednictvo výboru ČOS  také navrhlo nový vzhled sokolských krojů, konkrétně 

aktualizaci jejich emblémů. Na základě jednání s výrobcem předsednictvo výboru ČOS došlo 

k závěru, že znaky na stávajících krojích nelze bez jejich poškození vyměnit. Současně byly 

zjišťovány možnosti zhotovení krojů dalších. Při minimální výrobní sérii 200 kusů by cena 

kroje byla pro ženy 5-6 tisíc a pro muže 7-8 tisíc Kč. Na základě malého zájmu sokolské 

veřejnosti bylo tedy od nových krojů upuštěno, protože se  o ně přihlásilo pouze 7 lidí.369 

                                                           
1 Česká obec sokolská. 8. sjezd, Praha 2007. s. 23. 

2, 3 Česká obec sokolská. 8. sjezd, Praha 2007. s. 8. 
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 V červenci roku 2006 proběhl mezinárodní seminář Tvorba pohybové skladby na jehož 

organizaci se podílela ústřední škola ČOS. V vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o aerobik byl 

připraven seminář pohybových skladeb areobiku. 

Úspěšnost restitučních sporů k 23. červnu 2007 byla 75 %. Bylo tomu tak proto, že zákon 

173/1990 Sb., nepostihoval ani zdaleka všechny případy, kdy v 50., 60. a 70. letech postupně 

došlo k odnětí sokolského majetku. Podle tohoto zákona mohla ČOS uplatnit nároky pouze 

vůči ČSTV jako celku nebo proti jednotlivým jednotám, ale pouze výjimečně se  podařilo 

dosáhnout navrácení toho majetku, který byl například ve vlastnictví výrobních družstev, 

spotřebních družstev a státu.1     

Historické období mezi lety 2007 až 2010 jsem chtěl dokumentovat na zápisu ze 9. sjezdu 

ČOS, bohužel se mi však nepodařilo dohledat jeho zápis. Na základě programového 

prohlášení 7. sjezdu však můžu usuzovat jakým směrem směřovala snaha činovníků sokola. 

V usnesení 8. sjezd ČOS uložil tyto úkoly: 

- Předsednictvu výboru ČOS a vzdělavatelskému sboru sjezd uložil zajistit vydání 

Dějin Sokola a ČOS a vytvořit pro to potřebné personální a finanční podmínky. 

Současně měl také prostřednictvím MŠMT usilovat o zařazení tématu sokolství do 

výuky škol. 

- Vytvořit zásady pro individuální a urychlené projednávání smluv, především o 

darování sokolského majetku obcím a dalším nesokolským subjektům v případě, 

kdy bude darovaný majetek součástí grantových projektů. Za  prioritu přitom 

považovat zachování tělocvičné a sportovní činnosti v dané oblasti. 

- Předsednictvu ČOS a odborným útvarům vyhodnotit sjezdové příspěvky především 

k bodu „program ČOS“ a „hodnocení XIV. Všesokolského sletu“ a využít je jako 

východiska k další činnosti. 70 

- Předsednictvu výboru ČOS a odboru sportu je uloženo projednat 

s Českomoravským fotbalovým svazem snížení výše startovních poplatků 

sokolských fotbalových oddílů. 

- Prověřit systematizaci míst na ústředí ČOS a na jeho základě provést příslušné 

personální změny. 

                                                           
1 Česká obec sokolská. 8. sjezd, Praha 2007. s. 8.  
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- Předsednictvu výboru ČOS a předsednictvům žup věnovat pozornost rozšiřování 

časopisu Sokol mezi sokolskou a nesokolskou veřejnost, například za využití 

veřejných čítáren a dalších společenských a kulturních zařízení.  

- Zajistit důstojné oslavy 90. výročí založení Československa a bratru krátkému 

vyčlenit z rozpočtu odpovídající prostředky na jejich zajištění.1 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Česká obec sokolská. 8. sjezd, Praha 2007. s. 23 
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10  Shrnutí, závěry 

 Bakalářská práce je pokusem o ucelené a objektivní shrnutí historie ČOS od jejího 

založení, až do současnosti.  

 Zkoumané téma je velmi široké a každá z kapitol by mohla být více rozvedena a 

doplněna o mnoho informací, což by ovšem neúnosně prodloužilo délku textu. 

  Při zpracovávání historie ČOS jsem došel k jednomu hlavnímu závěru, a to sice, že 

historie této tělovýchovné organizace je neodmyslitelně provázána s historií českých zemí. Po 

vypracování práce taky můžu tvrdit, že se od jisté míry obě uvedené historie ovlivňovaly i 

vzájemně, obzvláště v těch dobách, kdy se  členská základna ČOS stala nejrozsáhlejší. 

 Osobností, která Sokolu vtiskla ideové, programové, organizační a tělovýchovné 

zásady byl Miroslav Tyrš, který je spolu s Jindřichem Fügnerem  a několika dalšími 

osobnostmi považován za zakladatele této organizace. 

 Již od založení stáli v čele  ČOS (v té době Tělocvičná jednota pražská) starosta, 

náměstek starosty jako hlavní činovníci. Hlavním orgánem byl výbor. Organizační struktura 

se však dále vyvíjela, dalším vzniklým orgánem byl cvičitelský sbor a spolu s ním vznikla i 

hodnost náčelníka tohoto sboru. Zprvu se jednalo o sbor výhradně mužských cvičitelů, jejichž 

úkolem bylo vést cvičení členstva. Obdobný sbor pro ženy, v kterém byly pouze cvičitelky 

byl založen až mnohem později. 

Dalším důležitým počinem, který s organizací ČOS úzce souvisel bylo založení časopisu 

Sokol, díky němuž bylo možné ČOS lépe propagovat i řídit. Dalším orgánem, který v ČOS 

vznikl byl valný sjezd. Tento sjezd byl obsazen župními vyslanci. Členové valného sjezdu 

volili výbor s  tříletým mandátem.  Z řad výboru bylo dále voleno předsednictvo. 

 Od počátku byly v jednotlivých regionech zakládány sokolské jednoty, které byly 

později sdružovány do žup. Jako zastřešující orgány vznikly Česká obec sokolská (1889)  

Moravskoslezská obec sokolská (1892). Ke sjednocení došlo, když byla Moravskoslezská 

obec sokolská rozpuštěna a její členstvo přešlo do ČOS. 

 Od založení organizace počet jejích členů neustále stoupal. V období mezi lety 1872 a 

1879 ČOS stagnovala. Tento jev byl způsoben politickou a společenskou situací. Zlatým 

věkem v rozvoj ČOS se stalo meziválečné období. Členská základna ani sokolské slety v této 

době sice nedosáhly svého nejvyššího rozsahu, ale progres byl jednoznačně největší. 
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 Po tomto období rozkvětu přišla druhá světová válka, a ČOS byla poprvé zrušena 

(1941). Jméno naší největší tělovýchovné organizace se neodmyslitelně propojilo 

s československým odbojem. V každé odbojové organizaci byl alespoň jeden sokolský člen. 

 Největšího počtu členská základna ČOS dosáhla po konci druhé světové války. To, že 

nějaká tělovýchovná organizace měla  jeden milion členů si v dnešní době můžeme jen těžko 

představit. Spolu s členskou základnou dosáhly v tomto období největšího rozsahu i sokolské 

slety.  

 Krátce po druhé světové válce u nás došlo ke únorovému převratu a následnému 

sjednocení tělovýchovy. Pro ČOS to znamenalo více než čtyřicetileté přerušení činnosti. 

 K obnovení ČOS došlo až v roce 1989. Organizace tak začala fungovat v úplně jiné 

době,  než ve které zažila svůj rozkvět.  Důsledkem bylo, že už nikdy nedosáhla své bývalé 

slávy ani rozsahu. V tomto období se vedení ČOS  snaží přetransformovat koncepci 

organizace tak, aby její činnost odpovídala aktuální době. 

 Bez ohledu na to, v jaké situaci se ČOS nachází dnes, je její přínos pro tělovýchovu a 

sport z historického hlediska nenahraditelný. 

 Na rozdíl od ostatních národů není u nás inspirace tradiční tělovýchovnou činností 

příliš významná. Většina národů se dodnes drží svých typických sportovních odvětví. U nás 

jsme na tradici vynikajících sokolských gymnastů a gymnastek sice dokázali navázat, ale v 

posledních desetiletích jsou úspěchy našich gymnastů minimální. Rovněž ze školní tělesné 

výchovy se nářaďové cvičení prakticky vytrácí i přesto, že gymnastické pohybové struktury 

jsou naprostým základem kultivace tělesného pohybu.  

Za nedostatky bakalářské práce považuji to, že jsem dohledal jenom velmi málo 

materiálů souvisejících s historií ČOS po roce 1989. Například se mi nepodařilo získat zápis z 

6. a 9. sjezdu ČOS. U některých osobností uvedených v práci jsem nedokázal vyhledat data 

narození a úmrtí. 
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12 Seznam zkratek 

ČOS: Česká obec sokolská 

MŠMT: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  

ČSTV: Český svaz tělesné výchovy a sportu 

PV ČOS: Předsednictvo výboru České obce sokolské  

ÚV KSČ: Ústřední výbor komunistické strany Československa  

 KSČ: Komunistická strana Československa  

DTJ: Svaz dělnických a tělovýchovných jednot  

ČVV: Československého všesportovního výboru 

FPT: Federace proletářské tělovýchovy 

ÚNTV: Ústřední národní tělovýchovný výbor  

ČSR: Československá republika 

FTVS: Fakulta tělesné výchovy a sportu 

ÚŠ ČOS: Ústřední škola České obce sokolské  

ON: Obrana národa 

tzn.: to znamená  

např.: například 
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