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Předmluva.

práci této přistoupil jsem z přesvědčení o nut
nosti tolio, aby konečně trvale byly zaznamenány 
počátky a osudy naší obce sokolské. Léta minou 
a s nimi v zapomenutí klesá tak mnohá, dů
ležitá a významná událost, která by nejen 

u vděčnou paměť Sokolstva měla býti zaznamenána, ale 
i příkladem býti dobám příštím.

V dějinách Sokolstva zahrnuto tolik krásných a velkých 
činů o horoucí lásce k vlasti, nezměrné obětovnosti a hou
ževnaté práci sokolské svědčících, že již prvé čtvrtstoletí 
žití sokolského tvoří veledůležitou část dějin našeho pro
buzení a nového rozvoje národního. Až dosud prapor 
náš čistý a neposkvrněný vlaje nad řadami sokolskými, 
s oprávněnou hrdostí pohlížíme na vykonaný již kus 
poctivé práce vlastenecké.

Proto vděčným mně byl úkol vylíčení dějin těch, 
ač —  přiznávám se —  nevím, zda postihl jsem pravého 
významu jich a zda s dostatek ocenil jsem práci vy
konanou, poněvadž v mladších řadách stoje, nebyl jsem 
účasten onoho prvého rozpjetí perutí sokolských po»



nivách českých, oněch prvých nadějí a tužeb houfu 
sokolského, které založily mravní cenu jednot sokolských 
v společnosti české. Proto pevně jsem se držel směru 
velkým učitelem a nejskvělejším představitelem ideí so
kolských, Miroslavem Tyršem hlásaného, v jehož slunné 
stopě všichni kráčíme.

Při sbírání pramenů k práci této nahromadilo se 
nmě příliš mnoho látky, která rozměry mně vytknuté 
daleko přesahovala a věnoval jsem tedy více pozornosti 
době starší, která již  již z paměti se ztrácí. Na mnoha 
místech použil jsem slov i statí mnou již jinde porůznu 
uveřejněných.

Odevzdávám dílko toto, prvý to pokus spracování 
dějin Sokolstva veřejnosti s prosbou za shovívavé při
je t í ;  nechať ono jest znamením vděčnosti všem, kdož 
ku cti a zdaru jména sokolského přispěli a ostnem 
mladým řadám k jaré, závodivé činnosti. Na zdar!

V PRAZE, v roce jubilejním 1887.

Jos. E. Scheiner.



I.

(Poslání Sokolstva, jeh o  předchůdcové.)

ěstování soustavných cvičení tělesných bylo a jest 
vždy neklamným příznakem probudilosti a vzděla
nosti národa. Pravdu toho nemohly nijak utlumiti 
pokrytecké a nedůstojné výroky, které tělocvik 
barbarstvím jmenovaly; dějiny lidstva nejvýmluv- 
něji svědčí o ceně a hodnotě jeho. S povznesením 
a vzrůstem vědomí národního a s postupující vzděla

ností rostla vždy i záliba v sebevědomém a vážném pěstění 
tělocviku, stavíc tak v krásnou rovnováhu duševní, mravní 
hodnotu člověka se zdatností jeho tělesnou a naopak 
s poklesnutím vzdělanosti a ducha národního klesá i fy
sická zdravost národa následkem zanedbávání všestran
ného, ušlechtilého vychovávání tělesného.

Vždyť soustavný tělocvik, plný, volný a rovný vývoj 
veškerých sil lidských na zřeteli mající, podmiňuje vy
soký stupeň intelligence a mravního přesvědčení, stavě 
nad zájem osobní, zájem potomstva, prospěch národa, 
ba veškerého lidstva.

Výmluvně vysvětlil tuto skvělou stránku tělocviku 
filosof řecký Lucian v rozmluvě Anarchasa a Solona 
slovy: „Netoliko p ř i cvičení našem o veřejné závody béží 
a ceny, jichž u nich lze dostihnouti; než vetší prospěch

1



10

i  závodníkům i celé vlasti z nich dobýváme. Společný totiž 
hoj jiný, všechny statečné občany čeká a věnec p ři tom 
není ani smrkový ani břecfanový ani olivový, jest to věnec 
jiný, uzavírající v sobe vse, co Člověka blaží — svobodu 
totiž každého jednotlivce zvlášt a společné otčiny vůbec, 
blahobyt a slávu je jí, zachování rodin a rozkoše slavností 
vlasteneckých, slovem vše nejlepsí, čehož by někdo od bohů 
přál sobě dosáhnouti.u

Tak sobě cenili Řekové tělocviku a v době, kdy 
oni s vášnivou téměř touhou v gymnasiích svých o závod 
se tužili a cvičili, tvořily mistrné ruce Phidiů a Appellů 
umělecká díla krásy dosud nedostižené, září božské po
esie ovanuté, v této době povznášel se duch filosofů 
řeckých v ovzduší nejvyšších lidstva ideálů snášeje odtud 
neocenitelné poklady lidského vědění; v té době v nej
dokonalejší míře vzkvetla synům Hellady zlatá svoboda 
a vlasti jich sláva a moc, uchráněná mohutnou hrudí, 
ocelovou paží a nezlomnou odvahou hrdinného junáctva 
před barbary asijskými.

Když z blouznivého asketismu a surové zvrhlosti 
středověké probírající se národové k důstojnému vraceli 
se životu, klestila si opět jimi cestu myšlenka, že jedno
tlivec se vyvíjeti musí po právu jemu vrozeném a z po
vinnosti, kteráž jemu velí přirozenými schopnostmi svými 
a nadáním duševním mravně nakládati, práva šetřiti, 
k prospěchu svému i jiných dobra se domáhati, neboť 
kde práva jsou, tam musí i povinnosti býti, a komu po
vinnosti se ukládají, tomu též právo přísluší. Tedy k pro
spěchu celku, k prospěchu národa a k povznešení lidstva 
vůbec jest každý povinen síly své tělesné i duševní vše
stranně pěstiti a tím vlastní svobodu svou i práva svá 
hájiti.

A proto kdykoliv národové povstali na obranu svou, 
na obranu lidských práv, svobody občanské a individu
ality své, vždy hleděli především ku zdokonalení a vý



11

voji tělesnému i duševnímu svého mužstva. Tu k plné 
platnosti přiváděn i tělocvik, tento jediný a neklamný 
prostředek ku vzpružení, udržení a zvýšení zdravosti 
a statnosti tělesné, tu kupila se nadšená družstva uvědo
mělých junů k povznášející práci, zdar vlasti —  nad pro
spěch jednotlivce kladoucí.

Tak k vážnému a velkému úkolu vyvoláno Jahnem 
tuméřstvo německé, když národ německý zoufale lámal 
pouta francouzské nadvlády a věru že s úspěchem da
lekosáhlým, který na věky pojistil mravní cenu turnéř- 
skou v národu německém. Tak vyrostli spolkové gin- 
nastů, když Itálie hlásila se u zdí vatikánských o svo
bodu svoji, tak k hrdému heslu „Revanche“ ze země 
vydupány právě nesčetné jednoty gymnastů v severní 
Francii k odvetě uražené a pokořené Francie. A kde
koliv národové plné svobodě a rozvoji svých schopností 
se těší, všude i tělocviku významná přidělena úloha 
u vychování národním. Švýcary a Belgie jsou toho svě
dectvím nej výmlu vnějším.

Tak povoláno k životu i české Sokolstvo. Když 
z mrzké poroby dvou století probuzený národ náš k no
vému životu probírati se jal, když zmalátnělá hrud česká 
poprvé opět vydechla na svěžím vzduchu svobody ob
čanské, když v údy vetché prodrala se nově zjařená 
krev, nej dražší to dědictví slavných věků minulých, tu 
znovu probuzeno i v platnost uvedeno české Sokolství.

Probuzením postavili jsme se po bok ostatním ži
jícím národům, dvoustoletou chorobou vysílená větev 
vedle silných a zdravých stromů. Poroba naše příliš 
dlouho trvala, dvě století jsou příliš velkou mezerou 
v životě národů, než aby nezanechala zřejmou a těžce 
zni čitelnou stopu za sebou. Nebylo to probuzení v jaro, 
kolem nás samá zničená haluz slovanská a kam oko se 
obrací, samá nástraha a zkáza. Štěstí, že nevěřili v naše 
zdravé jádro, že nechali nás pookřáti a osvěžiti se na

i*
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svěžím vzduchu v domnění, že to poslední výdech umí
rajícího.

Vzpřímili jsme své údy a pozdvihli hlavu a hle! 
již znovu pozdviženy zbraně na čela naše a šiky sraženy 
k naší záhubě. Stojíme opětně na odvěkém bojišti v zá
pasu o naše bytí.

Proto probuzením nedostali jsme se ještě k cíli. 
Titanské dílo našich tichých geniů musí dovršeno býti 
rukou železnou. Chceme i na dále zíti co národ svých 
dějin, svého nadání, svých schopností znalý. Život ten 
však sobe přede vším zaručiti musíme.

Sokolství, toť mužnost, toí síla, toť život. Jen národ 
mužný a silný dovede žiti. Tak káže osud tvorstva, osud 
lidstva. K záchraně vlasti a jejího lidu znovu vzkříšeno 
Sokolství, k úpolu a vítězství mělo ono vypěstiti těla 
a vzbuditi opravdový smysl k vážné službě národní. 
Nejen sesílení údů, utužení svalstva a zvýšení zdravosti 
bylo jemu cílem, prospěch jednotlivce podřízen nejvyš- 
šírnu lidstva ideálu, povznešení a zušlechtění životní síly 
národa.

Vznik Sokolstva byl ohlasem probuzeného ducha 
českého, výrazem bujné touhy po dosažení rovnosti na 
povšechném lidstva zápasišti. Sokolstvím mel k životu 
vzkříšený lid i  na dále p ř i životu býti zachován.

Sokolstvo nesmí proto býti pokládáno za nahodilý 
plod dnů nadšených, ono muselo v službu národa býti 
povoláno, aby nezbytnému, životnímu požadavku národa, 
trvalou budoucnost sobě chystajícího, totiž povznešení 
jeho povšechných sil vyhověno bylo.

Co před Sokolstvem zde bylo, nemělo ani síly ani 
schopnosti k většímu, \šeobecnému poslání.

0
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Soustavný tělocvik zaveden byl do Čech roku 1843 
Rudolfem Steffanym,* )  rodilým v Prusku, který zřídil 
v Praze, v paláci Ledebourském (nynější budově gene
rálního velitelství na Malé Straně) soukromný privilego
vaný ústav tělocvičný a těšil se veliké přízni a oblibě 
šlechty i kruhů měšťanských. V roce 1843 byl i usta
noven od stavů království českého zemským učitelem 
tělocviku s ročním platem 400 zl. konv. m. a povinností 
vyučovati bezplatně dvanáct dekretistů. Roku 1845 byl 
však povolán do Theresianské rytířské akademie ve Vídni 
a náhradou za sebe ustanovil Prušáka Gustava Steg- 
mayera, vychovance tělocvičné školy berlínské, který od 
stavů k úřadu tomu byl schválen. Než i Stegmayer 
dlouho zde nepobyl, povolán byv roku 1855 za učitele 
tělocviku na universitu vídeňskou.

Odjížděje z Prahy navrhoval horlivě stavům zem
ským, aby pro uprázdněné místo pouze v Německu, kde 
prý jedině nejlepší učitele tělocviku nalézti lze, náhrad
níka hledali, než stavové nedbali této vzácné rady a svě
řili onen úřad síle domácí a v každém ohledu nejlépe 
spůsobilé Janu Malypetrovi.

Ústav ten již od založení svého nesl se duchem 
školským, obmezuje se na výcvik útlejší mládeže; o tělo
cviku mužném nebylo dlouho ještě u nás slechu. Teh
dejší systém vládní, individuálnímu vývoji národů i jedno
tlivých občanů v cestu se stavící nedal ani vzniknouti 
podobné myšlence. Teprve když po pádu Metternichově 
roku 1847 vědomí lidské důstojnosti i v Čechách všemi 
vrstvami lidu proniklo a události pařížské vznítily i v kru
zích našich touhu po svobodě občanské a povznešení sil 
národa, zříme prvé pokusy zavedení mužného cvičení 
tělesného jako prostředku ku vzpružení a zjaření po
kleslé moci a statečnosti českých paží a myslí. V Praze

*) Památník Sokola pražského a časop. „Sokol“ ročn. 1882
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založen, té doby přičiněním právníka Adolfa H ájka*)  
nyní notáře a náčelníka Sokola kolínského, akademický 
spolek tělocvičný, v kterémž skupila se bujará mládež 
studentská obou národností, české i německé, k muž
nému tužení svalstva. Úřad starosty, pokladníka a ná
čelníka zastával Adolf Hájek a nejhorlivějšími pomaha- 
teli jeho byli: právník Zamastil a učitel tělocviku Leh- 
mann z Drážďan. Cvičení odbývalo se v tělocvičném 
ústavu MDr. Seegena „u Doušů" na Václavském náměstí. 
Vyučování dělo se po česku i po němečku, byliť ve 
spolku stejně Češi i Němci zastoupeni. Podobně i stu
dentský spolek „SlavieK zařídil pro členy své odbor tělo
cvičný, který především šermířství a výcviku ve zbrani 
pozornost věnoval.

Však události r. 1848 pochovaly opět na dlouho 
tyto zdravé snahy. Keakce, absolutismus Bachův zničily 
opět všechny velké naděje omlazeného národa. Každé 
ušlechtilé snaze byla již v zárodku potupná záhuba při
pravena. Pod olověnou rukavicí násilného vladařství ne
dařilo se žádnému kulturnímu dílu a tělocvik, tento 
hrozivý přízrak národního sebevědomí zatlačen až do 
skromných místností léčebných orthopaedických ústavů.

*) Adolf Hájek narodil se 17. června 1825 v předhradí kradu 
Ryckemburka, studoval v Něm. Brodě gymnasium a v Praze práva. 
V r. 1851 stal se notářem vNasavrkách, v roku 1869 pak v témže 
úřadu dosazen do Kolína. Cvičil u Steffanyho, později v ústavu 
dra. Seegena, odkudž si odnesl trvalou lásku ku cvičení těles
nému, jekož si kleděl i v pozdější době, co nejkorlivěji působě při 
založení Sokola chrudimského, jemuž po dlouhá léta byl cviči- 
telem, v poslední době pak co neúnavný náčelník Sokola kolín
ského velkých sobě získal zásluh o pozdvižení tělocviku. Adolf 
H ájek je s t  i pisatelem příručně knížky tělocvičné „Prostocviky*, 
která v Chrudimi u Pospíšila r. 1864 byla vydána. N estorská 
postava Hájkova, vždy svěží a plná života, je s t  živým, důstojným 
vzorem sebevědomé mužnosti, nechať po dlouhá leta vidíme je j 
před šiky našimi! (Podrobný životopis uveřejněn v Sborníku So
kolském na rok 1886.)
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Mimo ústav Malýpetrův byl v Praze v letech pade
sátých tělocvik pouze v orthopaeclickém ústavu Schmid- 
tově MDrern Seegenem založeném horlivěji pěstován. 
V ústavu tomto však, který v místnostech „u DoušťP 
se nacházel, vychováni první apoštolově Sokolství. Mladí 
hoši, kteří zde k tělocviku vedeni byli, oblíbili sobě 
cvičení to takou měrou, že dospěvše v juny tím horli
věji a statněji se tužili, tvoříce pozvolna čacké družstvo, 
nastávající to jádro čety Sokolské. Cvičili zde: Jan Gross, 
Jan Kryšpin, Frant. Písařovič, Mir. Tyrš, Jos. Mliller, 
vesměs to později členové prvního cvičitelského sboru 
Sokola pražského.

V ústavě Malypetrově cvičili v letech těch mezi 
jinými Josef Ošťádal, Vojtěch Krupka, Ludvík Sršeň, 
Karel Ritter, Jan Sixta, Josef Heindl a Josef Povolný. 
Později vstoupili v řady jich Mliller a Tyrš a s nimi 
i nový život a nový ruch, který dodal cvičením tělesným 
zvláštního, ušlechtilého rázu, jaký později zřejmě označen 
myšlenkou Sokolskou.

Ovšem že žádný z cvičenců netušil ani dalekosáhlý 
význam a rozkvět věci sokolské v letech příštích.

Na sklonku let padesátých přestěhoval se ústav 
Schmidtův do tmavé místnosti v Rybní ulici „u města 
Pešti", kdež smutně zaniknul. Na troskách jeho, známky 
tuhé poroby nesoucích, vypnula se však hrdá, štíhlá 
budova sokolská, jitřenka nové doby, štít neprolomný 
v zápasu za volný, rovný a svobodný život lidu českého.



(Vznik a založení Sokola pražského.
První dnové.)

ak tedy měly se věci v letecli padesátých, když 
tu konečně po šťastné či nešťastné bitvě u Sol- 
íérina Bacli a celá jeho znemravnělá družina 
katovská jako bleskem zdrcena v prach se sří- 

oy tila a národům rakouským jasnější a svobodnější 
nadešli dnové. I  lid český hlásil se opět k životu, 
probuzené vědomí zalomcovalo stuhlými údy jeho 

a volalo k návratu na cestu samostatné a účinné děl- 
nosti národní. Volnější ústavou podporováno a nepo- 
škvrněnou poctivostí horlivých vlastenců síleno vyšlehlo 
vědomí to v horoucí nadšení, uchvacujíc mohutností 
svou všechny kraje a dědiny, kde dosud česká bila srdce. 
Utlumená síla ozvala se opět v lidu velkolepými pro
jevy politického a občanského sebevědomí, národ náš 
mocí nezdolnou dral se v dějiště světové, odvolávaje se 
na slavnou, velkou minulost svou, na schopnosti své 
a zdravé jádro, které zbaveno dusné kory v plné kráse 
opět se zaskvělo. V jarém ruchu tom povstala úžasnou 
rychlostí celá řada vlasteneckých podniků; zakládány 
o závod spolky pěvecké, divadelní, vědecké, besedy,

II.
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a pod., v nichž vydatně tvářila se nadšená vůle a zdravá 
snaha zjařeného národa.

Doba ta zplodila i české Sokolstvo, nejkrásnější to 
pomník velkých nadějí našeho probuzení. Tehdejšímu 
ohnivě naladěnému duchu nestačilo žádné zřízení ná
rodní po spůsobu cizém upravené, zdravý přirozený pud 
lidu hledal příležitost, kterou by v pravé míře, z plna 
srdce mohl dáti výraz své individuální národní povaze. 
Snaze té šťastným osudu řízením vyšla vstříc věc so
kolská.

Volný ruch občanský vyvolal opětně odstrčený tělo
cvik v důstojnější popředí. Cvičenci ústavu Schmidtova 
pomýšleli na vymanění tělocviku z úzkých mezí zdra
votnického ústavu v spolkové ústrojí. Však již prvé 
kroky k účelu tomu podniknuté ukázaly, jak úzce sou
visí tělocvik s věcí národní, že nemožno, aby v těle 
zdravém a silném sídliti mohl duch vlažný, k nejsvě- 
tějším zájmům lidským lhostejný. Již prvý krok naznačil 
důležité povolání českých spolků tělocvičných v organi- 
saci národní. Mezi cvičenci ústavu Schmidtova byli Češi 
i Němci stejně zastoupeni a proto nejprvé pomýšleno 
na založení spolku utraquistického, což znamenalo, že 
jednací řeč i jméno spolku mělo býti pouze německým. 
Však ani to nestačilo ještě mnohým pražským Němcům, 
kteří utraquistickému duchu vůbec nepřáli a proto za
ložili v lednu 1862 spolek ryze německý „Prager Man- 
nerturnverein. “

Tento rozhodný krok Němců podráždil ovšem a roz
nítil v míře nemalé české kruhy. A tu poprvé okázaleji 
vystoupila junácká postava Miroslava Tyrše u veřejnost 
českou, kdy velikým jeho plánům a ideálním myšlenkám 
otevřela se náhle volná dráha. Zaražení českého spolku 
tělocvičného., sdružení junáků českých ku pěstění tělesné 
zdatnosti, všeobecný výcvik národa, jak clělo se v Hel
ladě, tom zdroji lidské dokonalosti a vznešenosti, v kte
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rém on stápěl celého mladistvého ducha svého, vše to 
propuklo v duši jeho silou obrovskou v těchto oka
mžicích.

Ihned postavil se v čelo hloučku stejně smýšlejících 
druhů, společně s Drem Edv. Grégrem vypracoval sta
novy, které dne 17. prosince 1861 byly místodržitelství 
předloženy a 27. ledna 1862 úředně schváleny.

Dne 16. února 1862 odbývána první valná hromada 
tělocvičné jednoty Pražské za účastenství 75 členů, v níž 
zvoleni starostou Jindřich Fiigner, do výboru Dr. Mir. 
Tyrš, JUC. Tomáš Černý, Ferd. Fingerhut, MDr. Edv. 
Grégr, JUDr. Jul. Grégr, Jan Kryšpín, Frant. Písařovič, 
Rud. Skuherský, Karel Steffek, kníže JUDr. Rud. Thurn- 
Taxis a Emanuel Tonner.

Toť byl základ a vznik prvé české jednoty tělo
cvičné, Sokola pražského. Mladý spolek ihned přistoupil 
k vážné činnosti. Vítaným mu bylo nabídnutí Jana Maly- 
petra , horlivého tělocviku pěstitele,*) který nabídl k cvi
čení místnosti svého ústavu v ulici Panské a již 5. března 
1862 započato se cvičením, které brzy daleko překročilo

*) Jan  Malypetr narodil se 29. května 1815 v Klobukách 
u Slaného, studoval v Litoměřicích, později v Slaném gymnasium. 
V  Praze obral sobě napřed studium filosofické, pak právnické, na 
konec stal se r. 1841 učitelem v ústavu AI. Vocela. Télocvik počal 
pěstóvati v ústavu Stegmayerově a brzy stal se duší tohoto ústavu, 
zastávaje zde po dlouhou dobu úřad cvičitele. R. 1847 povolán byí 
do Vídně za učitele do ústavu Steffanyho, odkudž se však za rok 
v Prahu vrátil. Zřídiv sobě v Budči tělocvičnu, ja l  se cvičiti žáky 
české školy a byl v r. 1849 jmenován zemským učitelem tělocviku.

Malypetr zvolil si povolání toto z čisté a horoucí lásky ku 
tělesnému vychování mládeže a věnoval se jem u s plným mladist
vým ohněm. Kol něho seřadil se dosti četný zástup mladých hor
livou, tělocvik pilně pěstujících, v jichž řadách již  v letech pade
sátých pomýšleno na utvoření českého názvosloví tělocvičného. 
Zásluhou Malypetra, Amerlinga, Erbena, Čelakovského, Hanuše, 
Náhlovského, Purkyně a jiných vytvořeno skutečně mnoho základ-, 
nich pojmů názvoslovných, na kterých později dále budováno



rozměry, na jaké zakladatelé spolku pomýšleli. Ze spolku 
odborného, který především v pěstování tělocviku cíl 
svůj hledal a v prvých dobách zajisté na širší činnost 
nepomýšlel, stal se jedním rázem přední harcovník ná
rodní.

Šťastnou náhodou a přičiněním mužů v čele spolku 
postavených, pochopen v pohnutých dobách oněch úkol 
a význam tělocviku národního ve všech vrstvách české 
společnosti, národ náš přijal věc Sokolskou za svou, při
děliv j í  úkol vysoce důležitý, odchování mládeže české 
k síle a statnosti, aby ona s mužností na cvičišti získa
nou čeliti mohla všem zlobám, budoucnost národa ohro
žujícím. Proto onen velký vzruch, ono nezměrné nadšení, 
onen radostný jásot, který uvítal Sokolstvo při prvém 
jeho kroku co mužného hlasatele nově zjařené síly české, 
co toužený předmět nejsmělejších nadějí srdcí vlaste
neckých.

A když povzbuzeni vřelou účastí všech vrstev ná
roda přijali členové spolku i zvláštní, duchu národnímu 
odpovídající kroj a k návrhu Emanuela Tonnera junácký, 
jihoslovanský název „Sokol“, nebylo žádného podniku 
národního, který by lépe se byl zamluvil v srdce všeho 
národa.

Malypetr pilně všímal si i ruchu tělocvičného v cizině, podnikaje 
cesty do různých zemí a studuje odborné spisy.

V r. 1855 převzal sál tělocvičný v Půrky nově ulici s veškerým 
náčiním od Stegmayera a přestěhoval se později zcela do Budce, 
kdež odchován značný počet zakladatelů Sokola pražského. Při 
založení tohoto v r. 1862 M alypetr horlivě pomáhal. Od té doby 
uplynulo dnes 25 let a Malypetr dosud co starý, pevný, zdravý 
dub sto jí v čele českých učitelů .tělocviku —  a pod dozorem jeho 
cvičí sta a sta českých žáků škol středních s úspěchem zdárným.

Malypetr je s t  v dějinách tělocviku našeho zjev nevšední, úcty 
hodný a vysoce zasloužilý. Tém ěř půl století působí již^ ve své 
tělocvičně zachovávaje si při tom bodrou povahu, svěží mysl 
a skálopevnou junáckou sílu.

Nechať si j í  zachová je š tě  po dlouhá, dlouhá leta!



Již  27. dubna 1862 podniklo 73 členů pražské tělo
cvičné jednoty prvý výlet k národní slavnosti na věko- 
památný Ěíp  v různém, malebném kroji, dne 11. května 
1862 vystoupila celá jednota po prvé na veřejnost vý
letem na Závist. Spolkový kroj, který k návrhu Josefa 
Manesa a odporučení Dra. Musila, Dr. Ed. Grégra a 
Jindř. Ftignera ve valné hromadě dne 10. dubna byl 
přijat, sestával z kulatého klobouku se stužkou a od
znakem, kajdy a kalhot z ruského plátna a červené 
košile, kterou zvláště podle vzoru blůzy garibaldské 
Fiigner odporučil. Na místo klobouku však záhy sou
kenná čapka zavedena.

Rázná činnost, okázalé vystupování a mužný vla
stenecký duch spolku získal jemu v malé době nepře
hledný počet členů a příznivců, on rostl jak vlny pří
livu a zjednal sobě ihned závažné místo v národní naší 
organisaci. V „Sokol“ zanášeny již při prvém kroku jeho 
ušlechtilé záměry a snahy vlastenecké, z nichž zejmena 
zásada rovnosti a bratrství nejvděčnější v něm nalezla 
půdy.

K návrhu Dra. Tyrše přijato za heslo jednoty vý
znamné „Tužme se“, k návrhu Jos. Baráka jadrné „Na 
zdaru za pozdrav spolkový s vyloučením smekání a j i 
ných obřadů na pozdrav. V přátelské schůzi dne 27. 
března 1862 objasnil Dr. Edv. Grégr účel a význam 
spolku, načež k návrhu starosty Fůgnera s nadšeným 
souhlasem přijato, aby na důkaz bratrství, všechny členy 
bez rozdílu stavu i povolání v jediný celek pojícího, za
vedeno bylo v jednotě tykání.

Tak objevila se v první době již ušlechtilá krása 
velkého ducha Fúgnerova, který nad veškerou všednost 
vysoce pozdvižen, jako vzor uvědomělého bratrství pev
nou rukou vztýčil a upevnil v jednotě prapor čistého 
a správně pochopeného demokratismu.
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Netušeným rozvojem spolku nastal záhy citelný ne
dostatek místností spolkových, jimž ústav Malypetrův 
ovšem stačiti nemohl. Štědrou obětavostí Fiignera na
jaty místnosti nové, nádherné, pro účel spolku téměř 
zrozené „u Apolla “ v ječné ulici, kde již v květnu cvi
čení zahájeno. Dne 1. června 1862 uspořádáno zde první 
veřejné cvičení u'příležitosti svěcení praporu, který od 
Josefa Manesa mistrovsky zhotoven, darován byl od spolku 
paní českých.

U příležitosti té po prvé zaznělo veřejně Mirosl. 
Tyršem zpracované české velení, české tělocvičné názvo
sloví, které postupem doby přivedeno na stupeň vědecké 
i věcné dokonalosti.

Tak mocným proudem své doby uchvácen a nada
nými veden vůdci stoupal Sokol pražský na výsluní přízně 
národa rychlým krokem v závratnou výši, rostl v nej
vážnější a nej účinnější ústav národní, v školu pravého 
nezištného vlastenectví, velkých nadějí v budoucnost 
vzbuzující.



III.

(Rozkvět a činnost Sokolstva v roce 1862— 1865. — Jindřich 
Fiigner. — Vzájemnost sokolská. — Sokolstvo na

říklad Prahy vzbudil ovšem nadšený souhlas po 
všech krajích českých, Sokol pražský nezůstal 
dlouho bez následování; v krátké době, co v Praze
ozvalo se po prvé mužné, rázné a jadrné „Tužme
se !w vztýčeny i v probudilých městech venkov
ských prapory sokolské, volající junáctvo české 
k poctivému zápasu na národa roli dědičné. Ne

bylo ani jinak možno, než že myšlenka tak ušlechtilá 
a původní a ryze česká silou neodolatelnou po celém
kraji kořeny své zapouštěla. Již  roku 1862 vedle Sokola
pražského založeno v Čechách a na Moravě k témuž 
účelu, za touže snahou a po stejném způsobu 8 jednot 
tělocvičných.

Tak v Jarom ěři přičiněním J .  J . Kolařského, ob
chodníka, ve schůzi dne 1. června 1862 přistoupeno 
k zařízení tělocvičné jednoty, tak že 17. listopadu 1862 
odbývána zařizující valná hromada, v níž zvolen Kolářský 
náčelníkem. V červenci r. 1863 pořádáno první veřejné 
cvičení.

V Kolíně přičinil se o zřízení Sokola především 
K. Schuster, inženýr. Jednota zaražena 25. června 1862.

slovanském Jihu.)
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V září 1862 odbývána první schůze, starostou zvolen 
Jan Balling, náčelníkem Skalický, učitel. První cvičení 
odbýváno na hořejším ostrově, v zimě v hostinci „Li
berci". V letě pořádán prvý výlet na Husu.

Pod dojmem slavností svatojanských v Praze r. 1862 
odbývaných povstal Sokol v Kutné Hoře horlivým půso
bením šlechetného a obětavého Otokara Breuera, MDra. 
Václ. Bacha a P. Yácl. Hrdličky. 1. prosince jednota za
ložena, téhož dne započalo i cvičení.

Dne 4. července 1862 svolána J .  Kejslarem schůze 
k založení tělocvičné jednoty v Nové Pace. Starostou 
zvolen MDr. Kosinský, náčelníkem J .  V. Kejslar. Spolek 
nesl z počátku jméno „Lubor". Cvičeno na střelnici 
dvakrát týdně. Prvé výlety uspořádány r. 1862 na Rum
burk a do Zlámaniny. Dne 7. října uspořádáno první 
veřejné cvičení. V r. 1863 řídil cvičení Jan Machytka, 
cvičitel Sokola pražského.

Y  Příbrami povznešen ruch sokolský přičiněním 
Čeňka Hnilicy a Jana Šembery. Dne 18. srpna 1862 
odbývána ustavující schůze za přítomnosti 59 členů, 
v níž zvolen Karel Hail, městský radní, starostou, Hni- 
lica jednatelem. Stanovy schváleny dne 2. června 1863. 
Cvičení vedl z počátku mezi jinými Em. Engl, cvičitel 
Sokola pražského, Jan Pleticha a Ju l. Zatloukal. V roce 
1864 posvěcen jednotě při velkolepé slavnosti prapor.

V Jič ín ě  založena jednota tělocvičná 5. listopadu 
1862. Cvičeno nejprvé v zahradě hostince „v lázni", 
prvý výlet uspořádán na Bradlec. Jednotě dána již z po
čátku v úděl nepřízeň šosáckých kruhů tamějších.

Yelice činně zahájil činnost svou Sokol v Turnově,, 
jehož založení usneseno ve schůzi dne 2. srpna 1862 
odbývané. Stanovy schváleny 29. dubna 1863, starostou 
zvolen mlynář Fr. Yotrubec. Roku 1863 konal se 14. 
června první výlet na Rohozec. Cvičeno v hostinci 
„Petrohradě".

2
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Nebylo ani jinak možno, než že myšlenka v Če
chách tak jednomyslnou přízní přijatá nalezla i na se
sterské Moravě v nej kratší době úrodné půdy. V Brně 
zadány již v lednu r. 1862 stanovy k založení spolku 
tělocvičného na zásadách paedagogicko-dietetickýcli MDr. 
Janem Helceletem, profesorem nauk hospodářských na 
technickém ústavě v Brně, kteréžto stanovy v prosinci 
r. 1862 schváleny. Cvičení vedl A. Hergsell, tehdejší sta
vovský učitel šermu v Brně. Jednota ta patrně vznikla 
samostatně, bez vlivu Sokola pražského, teprvé později 
(r. 1864) přijala na se ráz sokolský. Starostou zvolen 
Dr. Jan JHelcelet.

V Čáslavi učiněn pokus k založení Sokola, tento 
však v krátké době zmizel z obzoru.

Dík obezřetnému vedení a opravdové snaze vůdců 
nedalo se Sokolstvo, přízní národa bohatě obdarované, 
svésti na bezcestí planého figurování, ono z přízně této 
těžilo bohatě ve prospěch celkový, skutky a platnými 
činy lásku lidu splácejíc. Nádobyčejné účastenství u cvi
čení v Sokolu pražském podporovalo u veliké míře 
vnitřní rozvoj jeho, z bývalého klidného cvičení ústavu 
tělocvičného vyvinul se záhy všestranný, stále se zdo
konalující ruch cvičební.

V sále u „ Apollaí{ pracováno s horlivostí neúnavnou, 
cvičení přibíralo na se den ode dne rázu vlastního, čes
kého, zabočujíc mimovolně i úmyslem některých z mezí 
dosavadního rámce vzorů německých, které v tehdejší 
době ve všech tělocvičnách vládly.

Každým novým krokem blížilo se spíše Sokolstvo 
světu antickému, bohatýrskému. Již  koncem r. 1862 za
veden v Sokol pražský zápas, který v krátké době 
k velké zde přiveden dokonalosti. Podobně šerm, jemuž 
zprvu vyučoval zemský šermovník Le Groše. Na zá
kladě nabytého umění zkoušeny téměř všechny školy 
šermířské a všechny téměř druhy zbraní sečných, až
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vyšla z toho promyšlená škola sokolská pro šermování 
sečmo.

Jak  úžasně rostly v prvém tomto roce řady cvičenců 
Sokola pražského vidno z toho, že v říjnu r. 1862 cvi
čilo se v 59 družstvech.

v

Z el! že jarý ruch ten citelnou brzy ohrožen ranou. 
Nádherně upravené místnosti u „ Apolla “ zakoupeny jep
tiškami a Sokol s trudným srdcem musel pomýšleti na 
nový příbytek. Činnost jeho zde zakončena 1. března 
1863 zdařeným veřejným cvičením (II), při němž po
prvé veřejnosti předveden zápas a šerm. Nastalo pak 
smutné stěhování do tmavých i skrovných místností 
v Konviktě, kdež cvičeno s velikým sebezapřením i s ro
stoucí nechutí až do září 1863, kdy dovršeno velkolepé, 
příkladu nemající dílo neskonalé obětavosti starosty Jin 
dřicha Fugnera, který „ svému “ Sokolu postavil stan 
tak nádherný a skvostný, že málokde najde sobě rov
ného. Tímto skutkem osvědčil Fiigner nejlépe svou vel
kou a vznešenou povahu.

Zásluha získání Jindřicha Fugnera pro věc sokol
skou náleží především Miroslavu Tyršovi. Až do roku 
1862 žil Fiigner *) téméř sám sobě a své rodině. Sú-

*) Jindřich Fiigner narodil se dne 10. září 1822 v Praze 
v růžové ulici č. 971, kterýžto dům péčí Sokola pražského pamětní 
deskou označen. Otec jeho Petr Fůgner byl zámožným obchod
níkem. Jindřich Fůgner studoval vyšší gymnasium a v r. 1836 
vstoupil co učeň do obchodu Bachheiblů s koloniálním zbožím, 
kdež po 3 léta praktikoval. V  r. 1839 podnikl cestu do Terstu, 
kdež vstoupil do velkoobchodu se zbožím námořským, později 
cestoval po Německu, Nizozemsku, Belgii, Francii a Anglii, čímž 
sobě získal samostatné pojímání věcí, poměrů společenských a ži
vota občanského. Po návratu z cest převzal r. 1846 obchod svého 
otce a záhy vymknul se z prostého života kupeckého v přední 
řady kruhů obchodních Smlouvou ze dne 27. července 1855 pře
vzal generální agenturu společnosti italské „Nuova Societa Com- 
merciale d’Assecurazioniu, kterou brzy úžasným spůsobem k vel

2 *
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častnil se sice již dříve pohnutého ruchu politického 
v Čechách, však spůsobem svým zvláštním, vztahuje ruku 
svou v ta místa, kde jiní ji  z bázně odtahovali. Kde jiní 
jen horovali a toužili, tam Fůgner z ticha konal. Značné 
dary na podniky národní z „nejmenované41 ruky v pravý 
čas kladené mluvily o tom nejzřetelněji.

Doba probuzení českého vyvolala však i Jindřicha 
Fůgnera, skromného, tichého, hádavého genia od útul
ného krbu domácího v popředí života politického, strhla 
je j v mocný proud zápasu občanského a postavila před 
prvé šiky vojů národních. A duch Fíignerův netušenou 
silou vznesl se nad hlavy vrstevníků, zaplál leskem ne
vídaným, svítě nadšenému zástupu na cestu zdravého 
a důstojného žití národního.

Fiigner byl mužem velikým, nevšedním. Není to 
výrok pochlebný a neodůvodněný, všichni, kdož Fugneru 
po blízku dleli a je j znali, v tom se shodovali. Ctnosti 
jeho byly tak hluboko založeny, že málo kdo jich zřídlo 
tušiti dovedl. Co jiní v ryku válečném neb v hřmotu 
politických bojů za činy své hřímavou tržili pochvalu, 
bylo Fůgnerovi nej větší rozkoší z nepoznaného úkrytu 
podnikati díla, o nichž se nikomu ani zdáti nemohlo. 
Velký duch jeho neznal překážek, neznal cenu obětí, 
žil jen vůli své.

Muže toho vyzval Miroslav Tyrš v čelo Sokola. 
V zátiší křivoklátském setkali se ponejprvé a duše jich, 
stejnými ideály vznícené, přilnuly ihned k sobě v svazek

kému dovedl rozkvětu. Roku 1860 zvolen do obchodní komory 
pražské a jmenován ředitelem české průmyslové av plodinové trž
nice, r. 1861 zvolen do obecního zastupitelstva. Ž el! že Nuova 
různými pohromami v jiných zemích stižena přerušila geniální 
činnost Fiignerovu a pohltila i celé jm ění je h o ; zemřelí Fiigner 
r. 1865 bez krejcaru. (Podrobný nástin jeho života a působení 
z péra Dr. Tyrše a Jo s . Mullera vydal Sokol pražský v r. 1885 
k uctění 20leté památky jeho úmrtí.)
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nerozlučný. „Jakmile jsem s Tebou se seznámil," píše 
v jednom dopisu Fiigner Tyršovi, „ucházel jsem se o Tvé 
přátelství, doufal jsem sebe poctít hledě se státi přá
telství Tvého hodným. Nemohl-li bych Tvým přítelem 
být, byl bych raději Tvým nepřítelem na smrt, vše to 
raději než Tobě býti lhostejným". Tyrš seznav, co vel
kých myšlenek v té duši utajeno, neváhal je j navrhnouti 
za starostu nově založeného českého spolku tělocvičného, 
snad ani sám netuše dosah tohoto kroku. Fiigner zvolen 
a od toho okamžiku zasvěcen celý jeho život věci so
kolské, v kterou vložil onu velkou mravní hodnotu, jež 
vysoko povznesla Sokolstvo nad jednostranné snahy jiných 
spolků tělocvičných.

V Sokol vdechl Fiigner své nej krásnější ctnosti, zde 
otevřelo se mu pole, kde účinně a se zdárným výsledkem 
mohl rozvinouti šlechetné záměry své. Sám demokrat 
nej čistšího zrna učil druhy své pravému bratrství, které 
ani libůstkami ani zištností, leč u vědomí důstojnosti lidské 
sbližuje všechny stavy v stav jediný, k dosažení rov
nosti a volnosti jednotlivce mezi jednotlivci, národa mezi 
národy, při společné snaze po duševním a tělesném jich 
rozvoji. K záměrům takovým hodil se Sokol co nejlépe. 
Fiigner již od počátku sáhl v ústrojí jeho rukou pevnou 
a během krátké doby vyvedl je j z ovzduší všednosti na 
přední místo národní společnosti naší. Fiigner tvořil 
a budoval plány své ve slohu velikém, nelekaje se sebe 
větších obětí. On to byl, jehož snahou a podporou zjed
nány Sokolu krásné místnosti u Apolla a když Sokol 
odtud vypuzen v tmavý Konvikt, tu vznikla a dozrála 
ve Fiignerovi myšlenka veliká, před níž sta jiných by 
bylo couvlo, totiž zbudování vlastní tělocvičny, kdež by 
spolek blahodárnou činnost svou plně a účinně rozvinouti 
mohl. Zakoupiv pozemek u žitné brány zbudoval v krátké 
době dle plánů stavitele Ullmana po návrhu Tyršově 
sdělaných nádhernou tělocvičnu, která vyrovná se i v mno
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hém předčí největší tělocvičny evropské. Dne 9. pro
since 1863 zahájeno v nové budově cvičení; od onoho 
okamžiku na věky i upevněny základy Sokola praž
ského. Jak velký to čin, jak neskonalá to obětovnost!

Což divu, že velký duch Fíignerův strhl za sebou 
řady nadšeného mužstva, jemuž on byl vzácným vzorem 
a nikdy neklesající záštitou. Jako jednotlivce vedl k skrom
nosti, tak horlivě zasazoval se o to, aby veřejná vystou
pení celé obce sokolské před zraky národa i ciziny děla 
se s hrdou, sebevědomou okázalostí, která by v jedněch 
důvěru a náklonnost, v druhých obdiv a úctu vzbuzo
vala. Tím stalo se, že výlety sokolské vzrušily vždy 
a povznesly vlny národního vědomí v krajích českých, 
nebylyť ony pouhou zábavou, leč dobře mířeným útokem 
na nej citlivější místa lehko vznětné národní povahy naší. 
Důstojné, v malichernost neb marnivost nepřecházející 
vystoupení mužstva vlastenecky uvědomělého, ráz svůj 
okázale přiznávajícího, konalo v době zjaření lidu če
ského neocenitelné služby věci naší i Sokolstvu samému, 
povzbuzujíc a vyvolávajíc pokleslé vědomí národní po 
všech vlastech a shromažďujíc mládež českou pod prapor 
sokolský. Proto Fůgner, pokud mohl, účastnil se vždy 
osobně veřejného vystoupení, okázale na jevo dávaje 
smýšlení své demokratické a bratrský poměr v spolku 
pěstovaný.

Jakému účastenství v té době těšily se výlety, svědčí 
počet 400 členů, kteří se účastnili celodenního výletu 
dne 3. května 1863 na Karlův Týn podniknutého.

V r. 1863 rozšířen kruh sokolský v zemích českých 
o 5 nových jednot a t o :

v Dvoře Králové dne 15. dubna 1863,
v Mladé Boleslavi dne 6. června 1863,
v Poděbradech dne 1. srpna 1863 přičiněním měšťa- 

nosty Václ. Hráského a Hynka Šantla. Náčelníkem zvolen
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horlivý František de Giorgi. Cvičeno v letě ve dvoře 
radnice.

Dále v Mnichove Hradišti dne 12. října 1863 a 
v Plzni dne 25. října 1863, kdež cvičeno v tělocvičně 
reálné školy. V r. 1865 převzal zde hodnost náčelníka 
Hynek Pála, bývalý cvičitel Sokola pražského.

Tento stálý vzrůst vedl přirozeně k společnému sply
nutí sokolských jednot v úzký, sevřený kruh. Již v srpnu 
roku 1863 sestoupil se k vybídnutí M. Tyrše v Praze 
zvláštní sbor pro pěstování vzájemnosti tělocvičných spolků 
slovanských i zaslány jednotlivým spolkům přípisy, v nichž 
sbor se nabízel, odpovídati na všelijaké dotazy a při- 
spívati, pokud o to požádán bude, všemožnou radou 
svou u příčině vnitřního upravení a především technic
kého řízení jednot sokolských. Dále pak vyzvány jed
noty sokolské, aby vyslaly ze středu svého jednoho z cvi- 
čitelů neb z pokročilejších údův svých, který by podíl 
měl ve zvláštním vyučovacím běhu právě zřízeném. 
A v skutku se v měsíci září 1863 sjeli cvičitelé z Jaro
měře, Tábora, Příbrami, Poděbrad, Ml. Boleslavi, Tur
nova a Dvora Králové, s nimiž započato vyučování v míst
nosti konviktské. Theoretický výklad, praktické cvičení, 
přihlížejíc zvláště k uspořádanému „vzornému cvičení 
a vyučování “ po celý den se střídaly a skutečně se po
dařilo podati přibylým cvičitelům rozhled nad soustavou 
cvičební a na delší čas též materiál k vyučování.

Schůze takové měly se každý rok opakovati. Tu 
však zakročila policie a nastala řada obtížných vyšetřo
vání, jimiž „sboru pro vzájemnost" konec byl učiněn. 
To byl první pokus k vzájemnému poznání a sblížení 
řad sokolských, které během doby utvořily nerozborný, 
jednolitý svazek, společným cílem stmelený a upevněný. 
Svazek ten nezůstal obmezen na země české; jakmile 
věc sokolská pevně zapustila zde kořeny a k úkolu 
svému dostatečnou se býti cítila, již nesly se snahy je jí
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dále, mimo vlast naši, v ostatní svět slovanský a záře 
paprsků je jí pronikla svitem jitřenky dalekými kraji 
příbuzných nám kmenů, kladouc zárodky k myšlence na 
luzích českých vypěstované po všech dědinách slovanských.

Byl to ohnivý junácký jih  slovanský, který prvý 
z ostatních uvítal na půdě své Sokolstvo.

K vyzvání B. Jentlna dne 27. července r. 1863 zalo
žena tělocvičná jednota „ Južni Sokol“ v Lublani v Krajině. 
V srpnu r. 1863 započalo se u cvičení řízením Mandiče 
v domě Košírově, jehož se súčastnilo přes 60 údů. Kroj 
tělocvičný přijat dle vzoru českých Sokolů vyjma klobouk. 
Sestavení slovinského tělocvičného názvosloví svěřeno 
Lesarovi a Vávrovi. Prvý výlet uspořádán dne 1. května 
1864 do Dobrova. Náčelníkem spolku stal se Dr. Costa, 
za heslo přijat pozdrav: „Na zdravje!"

To byl prvý počátek ku vzletu idey sokolské v luhy 
pobratimské, čímž ono nabylo velkého významu v širém, 
luzném kraji slovanském, co předzvěst příštího sblížení 
synů velké rodiny S la v ie --------

Rok 1864 byl svědkem prvního setkání se jednot 
sokolských. V červenci téhož roku k podnětu rázného 
starosty Sokola v Kutné Hoře Otokara Bráuera sjeli se 
v starobylé místo toto členové sokolských jednot z Po
děbrad, Kolína, Pardubic a Prahy v počtu as 300, při 
čemž uspořádáno za ohromného účastenství obecenstva 
z celého okolí na tak zvaných „Rovinách" prvé společné 
veřejné cvičení.

V srpnu téhož roku zaražena nová jednota v Mezi
říčí Valašské na Moravě přičiněním JUC. Frant. Barviče 
a JUC. Jos. Sobotky. Dne 28. března 1864 odbývala se 
první, ustavující schůze, brzy na to zřízeno letní cvi
čiště, nářadím hojně opatřené. Dne 19. června 1864 
pořádán prvý výlet na Jehličnou. Spolek pomýšlel na 
vydávání novin spolkových, jež by pojednávaly o ději
nách spolku a jeho potřebách.



33

Tak během tří let vyrostlo Sokolstvo v značný již 
šik, který na dál tím mocněji a utěšeněji vzkvétal. So
kolstvo vniklo zvolna do všech vrstev národa berouc na 
se stále určitější a ustálenější tvářnost a upínajíc tím 
těsněji věc tělocvičnou k povšechné snaze národní. So
kolské spolky právem pokládány za přední pěstitele 
ducha českého, založení jich po městech venkovských 
bylo vždy hrdou manifestací rázného a čilého vědomí 
vlasteneckého. Nebylo to plané a naivní vlastenčení, jak 
častokráte dnes slýchati musíme. Zjevným tímto osvěd
čením jarého ruchu vlasteneckého, vznícena i na všech 
stranách důvěra v sílu, touha po práci, po samostatném 
žití. V jak jasnějších a svěžejších barvách jevil se všechen 
tehdejší život lidu českého nad střízlivý a upjatý náš 
život nynější! Oč zdárnější byly také úspěchy naše poli
tické v té „dětinné“ době nad „ vymožeností “ rozumných 
časů dnešních! V prvních dobách Sokolství národ náš 
se nejen po sokolsku strojil, on i po sokolsku jednal.

Pamětníci oněch prvních vystoupení sokolských s na
dšením vzpomínají vznešených chvílí, kdy lid český po
prvé opět poznal, že dosud žije, že tepnami jeho dosud 
proudí krev a s nekonečným jásotem vítal Sokolstvo co 
jitřenku nové budoucnosti.

Proto ten rychlý, kvapný vzlet věci sokolské. V roce 
1865 čítáno již v Čechách a na Moravě 21 jednot, roz
množeny f řady jich o 5 nových členů.

Tak založen 1. června 1865 Sokol v Berouně. Sta
rostou zvolen Jos. Broum, cvičitelem Fr. Horák. Cvičení 
zavedl zde cvičitel Sokola pražského Spurný.

V Hořicích založen Sokol 10. září 1865. Starostou 
zvolen Jos. Seisser, lékárník, náčelníkem Karel Čížek, 
okresní tajemník. Spolek zanikl r. 1866.

V Mšene založen Sokol 10. září 1865. Starostou 
zvolen starý vlastenec Fr. St. Hulicius, purkmistr, ná-
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celníkem A. Šura, učitel. Spolek neměl však dlouhého 
trvání, zhynul již v r. 1866.

V Slaném, založen Sokol 13. srpna 1865 vybídnutím 
JUC. Karla Horlivého a Fr. Chlada. Zvolen Frant. J e 
řábek, knihtiskař, starostou, Václav Srp, pekař, náčel
níkem. Cvičiště nalézalo se v hostinci „Templu“. Prvé 
výlety uspořádány do Peruce, Kvílic a Lotouše. Prvé 
veřejné cvičení dne 2. prosince 1866.

Důležitého vlivu na osvěžení ruchu národního na 
Moravě měla památná slavnost kroměřížská u příleži
tosti svěcení praporu pěveckého spolku Moravana, ku 
kteréž Sokol pražský v počtu 50 členů zavítal. Ná
sledek toho bylo i založení Sokola v Kroměříži. Cvi
čeno v tělocvičně městské, starostou a náčelníkem zvolen 
Mnohoslav Sperlín, měšťan.

Podobně založen v témže roce Sokol v Litomyšli, 
který však ihned v dobách válečných zanikl.

V roce 1865 čítáno tedy 21 jednot s 1949 členy. 
Aby vespolné seznání spolků tělocvičných a stavu jich 
usnadněno bylo, aby vzájemnost podporována, umění 
a vědění tělocvičné rozšiřováno a tříbeno býti mohlo, 
usnesl se výbor Sokola pražského v roce 1865 na vy
dávání Sboimíku Sokolského, který měl obsahovati stati
stiku jednot sokolských, dějiny tělocviku, věcná pojed
nání a návody cvičební. Sborník ten měl býti vydáván 
v květnu každého roku, provedení toho svěřeno Dru. 
Miroslavu Tyršovi a skutečně vydán péčí Sokola v roce 
1866 Sborník za rok 1865, v němž důležitých a zajíma
vých nalezáme zpráv o tehdejším stavu a dějinách jednot 
sokolských. Přehled statistický udával rok založení, pod
mínky přijetí členů, zápisné, příspěvek, počet členů, jich 
stav, počet cvičících, čas, rozvrh a druhy cvičení, počet 
cvičitelů, cvičitelských hodin, popis cvičiště a jeho roz
měrů, jmění jednoty, členy výboru a sboru cvičitelského,
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výlety, veřejná cvičení, zábavy, náklonnost obecenstva, 
počet žáků a na konec stručný nástin dějin.

Tak na př. udává statistika, že koncem r. 1865 
čítáno ve všech jednotách 13 čestných, 165 zakládajících, 
145 přispívajících a 1626 činných, úhrnem 1949 členů, 
z nichž bylo 114 hospodářů, 700 průmyslníků a řemesl
níků, 533 obchodníků, 593 studujících, doktorů a pod. 
Dohromady ve všech jednotách cvičilo 964 členů v 78 
družstvech, průměrně tedy 49°/0. Jmění všech jednot 
obnášelo 10.125 zl. 3 kr. Cvičitelů bylo 63, žáků 375. 
K tomu na věčnou pamět připojeno: obecenstvo přeje 
jednotám sokolským v Berouně, Hoře Kutné, Mšeně, 
Nové Pace, Poděbradech, Praze, Příbrami, Kroměříži 
a Lublani; chladné a nepříznivé je  jednotám ve Dvoře 
Králové, Mnich. Hradišti, Jaroměři, Kolíně, Plzni, Tur
nově a Brně.

Další ročníky Sborníku Sokolského vydány za rok 
1866 a 1867.

Zvláštního a významného daru dostalo se r. 1865 
Sokolu pražskému od bratra Julia Grégra, který jemu 
věnoval pole u Přibyslavi, na němž skonal dne 11. října 
1424 slavný vůdce Táborů Jan Žižka „nepřekonaný" — 
jak praví výroční zpráva —  „mistr to cvičení pořado
vých i cvičení s nářadími, byť by je  i jiným názvoslovím 
palcáty, cepy a sudlicemi byl pojmenoval."

15. února  ̂1865 vystrojeny v tělocvičně Sokola praž
ského prvé „Šibřinky11 sokolské z ponuknutí Fiignerova, 
který na mužné líci sokolské i bodrý úsměv rád vídával 
a naučil nás proto Šibřinkám, kterým vtiskl nezkalený 
ráz upřímného, českého žertu a vtipu. Od té doby staly 
se ony horlivě pěstovaným majetkem Sokolstva.

Z el! že svěží a křepý duch Sokolstva již v prvních 
dobách ochromen byl ranou zdrcující, náhlým úmrtím 
Jindřicha Fugnera, který dne 15. listopadu 1865 v ná
ručí Tyršově šlechetného vypustil ducha. Byla to rána
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v pravdě zdrcující. Během krátké doby stal se Fiigner 
zbožňovanou, nadšeně milovanou hlavou celé rodiny So
kolské, on vdechl j í  onu vznešenou, ušlechtilou snahu 
za vyššími ideály, on nadal ji  onou mravní hodnotou, 
která Sokolstvo povznesla nad všechny podobné spolky 
cizí. „Bylť Fiigner člověkem, jenž prost pozemské všed
nosti ku lidstva výšinám tíhnul, i nebylo myšlenky 
veliké, již by nebyl pojal vzletnou myslí svou, nebylo 
pocitu šlechetného, aniž by nerozehřál tklivé a statné 
srdce toto."

Y neděli dne 19. listopadu 1865 pochován drahý 
„otec Sokolstva1' za hlasitého pláče mužů i jinochů na 
hřbitově Olšanském.

Neočekávanou pohromou touto, která budovou so
kolskou až do nejhlubších zatřásla základů, zdálo se, 
že ohroženo i trvání Sokola pražského, pro nějž Fiigner 
takřka nad své síly pracoval. Tu však poprvé objevil 
se dalekosáhlý význam věci sokolské a moc pout, kte
rými ona upjala k sobě lid český. Nad hrobem Fiigne- 
rovým utužen svazek tento na všecky budoucí věky. Idey 
Fiignerovy nalezly zastanců houževnatých, símě jím za
seté zachytilo pevných kořenů v nitru stoupenců jeho; 
v době prvých svízelů uchopili se vesla mužové rázní 
a obětaví a úsilí jich podařilo se zachrániti velké dílo naše.
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(Rok 1866 a 1867. —  Bouře válečné. — Pokusy k výcviku bran
nému. — Začátky Sokolstva v Americe a Polsku.)

indřich Fiigner byl až do posledního vzdechu duší 
obce Sokolské, s myslí statečnou nesl na bedrách 
svých celé téměř ústrojí spolkové. K němu obra
cely se všechny zraky, jako k zřídlu ušlechtilosti, 
srdečné lásky a ctnosti mužné, které on tak do
vedně sloučil v rámec pravého Sokolství. Proto 

s Fúgnerem sřítil se i základní sloup Sokola pražského, 
kterýmžto pádem ohroženo u nejvyšší míře i jeho trvání. 
Vždyť do této doby málo dbáno poměrů finančních, které 
starosta Fiigner vždy „srovnatiw dovedl, ovšem s obětmi 
dalekosáhlými.

S Fiignerem zmizelo i ono mocné pouto, které v sou- 
ladný svazek bratrský sevřelo a zručně ovládalo různé 
ty mysle a živly, jedny vzbuzujíc a podněcujíc, jiných 
vášně krotíc a všechny nezištně a oddaně milujíc.

„Mé záměry v jednotě jsou poctivé, nezištné a bez 
ctižádosti, nechci nic více dosíci, než přesvědčení o mé 
nejlepší vůli a všeobecnou lásku. Pro jednotu bych 
ohněm šel a pro národ dělům vstříc se postavil. “ Tak 
dovedl Fiigner milovati dílo své a národ svůj.

Nebylo však možno, aby myšlenka tak vznešená 
a s takými nadějemi v život povolaná úmrtím předního
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nositele svého byla zanikla. Posvěcen bytostí Fiignerovou 
srazil se houf sokolí v těsný, nerozborný šik, s oběta
vostí nevyrovnatelnou zajistil sobě pevnou půdu a letěl 
hrdě ku předu po nivách českých. Sokol pražský pře
vzal značným nákladem tělocvičnu, Fiignerem zbudo
vanou ve vlastnictví a od té doby chránil ji  a střežil 
úzkostlivě, zbavuje jí  zvolna těžkých břemen na ní váz
noucích. Dějiny této doby mnohé vypravují o šlechet
nosti a velkomyslnosti věrných synů rodiny sokolské. 
Byli to zejmena Miroslav Tyrš, Tomáš Černý a Gabriel 
Žižka, kteří s úsilím nezdolným pracovali na dílu zá
chranném, až se jim podařilo v bezpečný přístav do- 
vésti vlnami zmítanou loď sokolskou.

Úřad starosty v Sokole pražském po úmrtí Fúgne- 
rově vznešen dne 7. ledna 1866 na Petra Fischera. Bylo 
to těžké starostování! Jedva že urovnány záležitosti 
finanční jednoty, jedva že Sokolstvo české z těžké ztráty 
se zotavilo, přikvapily náhle lítice válečné. V těchto 
dobách osvědčil se mužný a vlastenecký duch v řadách 
sokolských co nejkrásněji. Jakmile na obzoru objevily 
se první příznaky válečné, uchváceno i Sokolstvo mocnou 
touhou po úbraně drahé vlasti před hrabivým nepřítelem 
germánským.

Nebude nemístným, nechám-li líčiti památnou dobu 
tu slovy Dra. Tyrše, "která pronesl o valné hromadě So
kola pražského dne 21. října 1866 odbývané.

„Když po dobách dlouhého sice míru vnějšího, avšak 
uprostřed sporů nevyřízených a nevyrovnaných protiv 
uvnitř vztahovala se mračna válečná nad milenou vlastí 
naší a nad říší, v jejíž svazek vstoupili druhdy otcové 
naši, tu, ač cizí nám byly příčiny a konečné záměry 
války této, přec u veškerém národě našem jevil se jeden 
ruch a jedno nadšené úsilí, obhájiti totiž rodnou tu 
půdu svoji a s ní celistvost oné říše, k níž připoutána 
jest nám budoucnost vlasti naši. Duchem a ruchem tím
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uchvácen byl ovšem mezi prvními i spolek náš a na 
připravenou a úrodnou půdu padla v něm slova bratrem 
Grégrem pronesená, jimiž u slavnostního odhalení po
prsí Fiignerova tváří v tvář onomu muži, v jehož srdci 
vlast první vždy místo zaujímala, vybízel nás k boji po
svátnému, k obhájení drahého dědictví po rekovných 
otcích našich. Tu zajiskřily se oči, tu zaplesala srdce 
naše a bojovný jásot rozléhal se po veškerém prostoru 
tomto. Vždyť po prvé kynula nám příležitost, osvědčiti, 
žef není jen marnou hrou a pouhou zábavou práce 
a snaha sokolská, než i vydatnou propravou a pomocí 
k neohroženému obhájení oněch statků, bez nichž vživot 
nemá ceny pro srdce svobodné a mysl mužnou. Čítám 
to a čítati budu povždy za nejkrásnější okamžik v životě 
svém, kdy s nadšeným souhlasem přijali jste návrh můj, 
aby na místo obecných silocviků našich nastoupilo cvi
čení branné a když sterými podpisy mžikem pokryli jste 
vyzvání, by výbor náš učinil všechny kroky a opatření 
všeliká, abychom dostáti mohli tomu, co v hrozivé této 
době považovali a vytkli jsme sobě za úkol svůj a po
vinnost svoji.

Tu o zbrani, tu o kroji, tu o zřízení sboru jednáno 
a rokováno a již  již viděli jsme se s bratrskými spolky 
sokolskými v horách a lesích vlast naši jak mohutná 
stráž kolkolem obklopujících a v duchu vracely se nám 
doby Břetislavů, Žižků a Prokopů našich. Avšak záhy 
schlazeno toto válečné nadšení naše. Deputací z výboru, 
jež bezprostředně u slavného místodržitelství žádala za 
povolení k cvičení brannému podotknuto, že není na 
čase, pomýšlet na zřízení sborů dobrovolnických a když 
pak i v jiných krajích českých zamezeny jsou všeliké 
tenkráte ovšem ještě včasné kroky, k vypravení hoto
vosti zemské zamýšlené, tu ovšem musili jsme se vzdát 
vší naděje a rovněž i jiné pocity zakazovaly nám, na
dále býti s prosbou na obtíž, abychom procedit směli
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krev svou a v obět přinášet životy naše. Tak v nivec 
uvedeno úsilí naše a s ním zároveň klesla myšlenka 
na hranicích českých čekat nepřítele a potřít, jakožto 
činívali bojovní a války znalí předkové naši a s my
šlenkou tou klesla žel! i úroda krajin i nadarmo na
pájena půda drahá tato hrdinnou krví chrabrých vojů 
našich.K

Mužný a chrabrý duch, který v době té mysli so
kolské ovládl, zjednal Sokolstvu tím větší úcty a důvěry 
v lidu českém. Nezdar prvého tohoto pokusu neodstrašil 
je  od pevného záměru tohoto, i na dále pomýšleno vy
trvale na upravení výcviku branného v mužstvu našem. 
K ponuknutí Tyršově, který byl duší směru tohoto, zří
zena v lednu 1866 v Sokole pražském komise, která 
měla o zavedení cvičení vojenského v jednotách sokol
ských zevrubný návrh podati. Návrh takový, sborem 
cvičitelským především Tyršem, Mullerem a Oštádalem 
vypracovaný, byl skutečně ve valné hromadě Sokola 
pražského předložen a obrácen v něm hlavně k dvěma 
podmínkám zřetel: předně, aby se členům, pokud čas 
stačí, dostalo úplného jak  theoretického tak praktického 
vzdělání vojenského; dále pak hlavně k tomu, aby za
vedením cvičení branných pokud možná nejméně rušena 
byla soustava cvičení a povaha jednot sokolských, a onen 
směr, jímž tak hluboko zapustily kořeny své do všech 
vrstev národa našeho. Podaný návrh*) pojednával o cvi
čeních pořadových jednotlivce, člena, čety, setniny, di- 
vise a praporu, o výcviku ve zbrani, o službě polní, 
o stejnokroji a organisaci a svědčí o důkladném a váž
ném pojímání podniku toho a velké znalosti vojenství.

Všechny tyto dalekosáhlé a bujaré plány zničila 
ovšem nepřízeň tehdejších časův a nedůvěra vlády, která 
tomu nijak připustiti nechtěla, aby nad červeným hávem

*) Viz spisek „Sokol“ r. 1867 K . B . Kobrem uspořádaný.
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sokolským zaleskla se zbraň poskytnutá. A tak obmezila 
se v Praze v clobě válečné r. 1866 činnost Sokolů na 
pouhých hlídkách k jistotě majetku občanského; zná
mým jest na příklad obsazení a uhájení paláce Clam- 
Grallasova v Husově třídě Sokoly pražskými.

Pohromy válečné učinily ovšem na čas přítrž roz
víjejícímu se ruchu národnímu a tak i věc sokolská ne
vyšla neporouchaná z těchto svízelů. Sokol ve Dvoře 
Králové a v Brně zanikly, zřizující se jednoty v Hradci 
Králové a Táboře již v zárodku svém za své vzaly, 
činnost cvičební ochábla. To však jen na krátko. Jak 
mile tíseň ulevila, již obnoveno rázné úsilí v jednotách 
sokolských.

Téhož roku přenešena a pevně zakotvena myšlenka 
Sokolská i v Americe a sice v Chicagu, metropoli to 
české národnosti a Sokolství ve Spojených Státech ame
rických. Před tím sice, 25. února 1865 založen Sokol 
v St. Louisu , kterýž 100 členů čítal a přízni obecenstva 
se těšil, však brzy život ten ochábl a přes veškeré úsilí 
jednota ta již druhého roku zhynula, odkázavši jmění 
své Sokolu pražskému. —  Zatím však blahodárným půso
bením Slovanské Lípy Chicagské podařilo se založiti 
v městě tomto jednotu „Sokol", která co nej starší z ame
rických jednot sokolských dosud trvá a čile si vede. 
Za účelem založení svolána schůze ku dni 19. srpna 1866. 
Frant. Hlavínem, Janem Kálalem, Františkem Novákem 
a Ant. Junkou. Spolek přijal jméno „Sokol", heslo 
„Tužme se !" ,. co zna^ sokola v letu a kroj dle vzoru 
českých Sokolů. Po schválení stanov zahájil spolek ihned 
činnost cvičební v místnostech Slovanské lípy. Dne 19. čer
vence 1867 podniknut první výlet, při němž kroj spol
kový nemalý vzbudil u Amerikánů obdiv. To byl počátek 
sokolského ruchu v Americe, který na dále utěšeně rostl. 
Společný cíl a snaha tato spojila krajany naše zámořské 
s rodnou zemí ve velký duševní svazek, sblíživší tak

3



vzdálená srdce a utuživši je  k zápasu, který zde i za 
mořem národnosti naší jest podnikati.

Tot byl nejlepší důkaz, jak  úzce Sokolství s životem 
národním souvisí. Kdekoliv více rodákův českých i v kra
jinách zámořských osudu určením v jedno místo zane- 
šeno, tam nalezl i Sokol vřelého přijetí. Lid náš opou
štěje rodné chaty své, odnášel i od krbů svých idey 
sokolské, a pokud tomu poměry přály, dovedl jim v ci
zině průchodů dáti. Sokolstvo připamatovalo je  na rodnou 
půdu, ono bylo mu vydatným prostředkem ku projevu 
jeho národního původu a přesvědčení i k utužení živlu 
českého v té nekonečné záplavě cizích národností. Na 
mnoha místech bylo skutečně Sokolství záchrannným 
šikem v tomto příboji, k němuž se všichni tonoucí obra
celi. Brzy to nebyl jen účel tělocvičný, který družil 
Sokoly americké, jim  přenechána veškerá starost o du
ševní život českého živlu. Ták zakládány a vydržovány 
jednotami sokolskými české školy, vychovávací ústavy, 
knihovny, divadla, stavěny domy národní a t. d. a kde 
bylo méně pochopení národního poslání Sokolských jednot, 
tam staly se ony dokonce ústavy podpůrnými, v nichž 
krajané naši hledali útočiště pro případ nouze, nemoce 
neb úmrtí. Tím ovšem přetížena na mnoha místech bedra, 
což mělo za nutný následek odbočení od směru původního.

Nicméně zůstalo Sokolstvo americké pevným poutem, 
krajany naše zámořské k vlasti vížícím.

Y roce 1867 zanešena věc Sokolská i na luhy polské, 
ovšem za méně příznivých poměrů, než za jakých zro
dila se v Čechách. Tělocvik tam byl věcí neznámou, jen 
v cirkusech neb ústavech léčebných vídávanou. Nejstarší 
ústav podobný, pokud známo, zařídil jakýs Baccody ve 
Lvově,' po úpadku toho povstal jiný přičiněním Luckie- 
vicze, kdež pěstována jízda a tělocvik. V letech pade
sátých zřídil zde kníže Sapieha nový ústav pro své syny 
povolav za cvičitele Šmída z Prahy. Aby však sám ne-
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musil vésti náklad, svedl v ústav ten osoby z aristo
kracie a z vyšších měšťanských kruhů. Tam teprve se
známeno se s cvičením na nářadích a na těch základech 
povstalo v roce 1866 towarzystwo gimnastyczne „SokoT1 
dle stanov Sokola pražského dne 25. února 1867 zří
zené.*) Starostou zvolen Jan Dobrzanski, redaktor Gaz. 
Nar., náčelníkem Yenanti Piasecki.

Zprvu cvičeno bez učitele, čemu u Sapiehy učeno 
bylo, později jmenován učitelem jakýsi Bram, náčelník 
stráže ohňové a Vysloužilý hejtman. Ten zavedl v jed
notě vojenský tělocvik, v němž pokračoval i odchovanec 
jeho Šeblinski, oddávaje se zejmena cvičení žáků, tak 
že z toho povstala škola tělocvičná. K vážnějšímu sta
novisku povznesl se Sokol lvovský teprvé r. 1873 po 
příchodu cvičitele pražského Fr. Hochmana, o čemž po
zději zmíněno bude. Jak  již  dříve připomenuto, postrádal 
Sokol lvovský po dlouhá leta onoho zvláštního národního 
významu, jaký přidělen byl Sokolstvu českému, teprvé 
v poslední době zříme je j statně se vznášejícího nad 
proudem národního ruchu polského.

Koncem roku 1866 čítáno tedy 21 jednot sokolských 
s 1961 členy, z nichž 1011 bylo cvičících. Jmění všech 
jednot obnášelo 15.567 zl., cvičitelů bylo 57, veřejných 
cvičení toho roku uspořádáno 7. O tom důkladné při
nesl zprávy druhý ročník „Sborníka sokolského“ za rok 
1866, Dr. Tyršem sestavený.

Po bouřích válečných nastala opět doba klidné práce, 
jednoty sokolské přestávše první zkoušku, braly se tím 
zdatněji ku předu za cílem vytčeným.

Zatím ovšem politické poměry valně se změnily.
Po Belcredim v r. 1867 ujal se vesla Beust a s ním 

přihnaly se na národ náš zlověstné mraky bezohledného 
despotismu. Beustovská knuta švihala po šijích slovan-

*) Viz o tom zprávu F r . Hochmana v „Sokolu“ r. 1873 č. 13.
3*
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skýcli národů, kteří vydatně „tlačeni ku zdi“, z kobek 
žalářních opět na světlo vynesena pouta volnému duchu 
občanskému. Národu našemu na místo toužených svobod 
dostalo se tyranie Kollerovy.

Však marně již. Probuzený národ hrdě postavil se 
proti útokům, vznícená síla jeho statně odrážela se 
o lebky pletichářů, kteří hrozili se tohoto vzkříšeného 
a v obra rostoucího lidu. Odpor vzbudil odpor, kde 
rána dopadla, tam pozvednuty mstící pěstě, přes veškeré 
zloby bral se národ náš železným krokem v před. Na 
velkolepých táborech ozval se z onoho rozkvašeného lidu 
hrdý hlas, bouří vozové hradby husitské rachotící, vola
jící o právo lidské a marnými byly i nejkrajnější pro
středky je j zažehnávající.

V té době bylo Šokolství 11a pravém místě. Jednoty 
naše stály v čele veškerého ruchu národního, byly stře
diskem veškeré uvědomělé mládeže české a čím větší do
stalo se jim nepřízně odvěkých nepřátel našich, tím více 
stoupala jich oblíbenost, tím více šířily se jich řady. 
Tak v r. 1867 přibylo 8 nových jednot.

První z nich byl čacký Sokol Vídenský založený 
3. března 1866 přičiněním Jana Nedopila, prof. Karla 
Svobody, Hrabáka, Herknera, prof. Forchtgotta, Jan 
ského, Myslivce, Procházky, Srpka a Špačka. Starostou 
zvolen Nedopil, cvičiteli Foltýn a Myslivec. Zprvu cvi
čilo 30 údů na cvičišti od Rob. Kůmmela najatém.

Y Lounech sestoupilo se roku 1867 více pokroku 
milovných občanů k zaražení ústavu tělocvičného. Ústav 
zdárně prospíval, avšak nevyhovoval všem požadavkům, 
a tak zřízena 11. června 1867 jednota Sokolská. Prvým 
starostou byl JUDr. Em. van Tongel. V jednotě sice 
již zprvu nastaly prudké nešváry, však ty brzy odklizeny. 
Y r. 1868 zvolen za starostu známý a horlivý vlastenec 
Frant. Drtina. Cvičilo 30 členů v letě v zahradě na 
pražském předměstí, v zimě v budově školní. Náčelníkem
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zvolen Ph. C. Karel Svoboda. První výlety podniknuty 
na Pravdu, Zajícov, Žerotín, do Libochovic a Zvíriku. Rok 
na to spolek úředně byl rozpuštěn.

Y Karlíne sestoupilo se počátkem ledna r. 1867 
družstvo k zaražení Sokola, majíc v čele zasloužilého 
a věci sokolské z plna srdce oddaného Frant. Choděru. 
Obecní zastupitelstvo se zvláštní obětavostí propůjčilo 
jednotě na 10 roků zdarma tělocvičnu ve školní budově. 
První valná hromada odbývána dne 21. července 1867, 
v níž zvolen za starostu Jan Choděra. Hodnost náčelníka 
vznesena na Jos. Jarmolinského, prvým cvičitelem zvolen 
Karel Ritter.

Sokol v Novém Městě n. M. založen hlavně k vy
bídnutí Ferd. Zákravského a Jos. Krále. Národní slav
nost Králodvorská o sv. Václave r. 1867 zavdala podnět 
k zařízení této jednoty. Prvá valná hromada byla svo
lána na den 12. března 1868. Cvičení započalo vedením 
zprvu jmenovaných. Starostou zvolen Albín Král. Letní 
tělocvična nalézala se v panské ohradě, v zimě u Aloise 
Neumanna. Prvé výlety pořádány do Opočna a Skalicet 
prvé veřejné cvičení dne 3. května 1868.

V Pardubicích pomýšleno již r. 1863 na založení 
Sokola přičiněním obětavého vlastence Jos. Lerneta. Sta
novy sepsány prof. Klikou dle vzoru jaroměřského a schvá
leny teprv r. 1864 s dodatkem úředním, že „k podo- 
sažení údstva tělocvičné jednoty zůstává jedenkaždý úd 
vázán na osobní dobropověst a zachovalost.“ Průtahem 
tím ocháblv mysle a okolnost ta, jakož i nepříznivé po
měry válečné zavinily, že myšlenka zaražení Sokola na 
dlouhý čas zanikla. Probuzena jest opět v „obci švi- 
hovské“, jak nazýván spolek tamější omladiny české 
dne 15. října 1867, kdy k vybídnutí Jiúdř. Schíitze, 
úřadníka státní dráhy, učiněno vyzvání k shromáždění 
v příčině zaražení Sokola na den 20. října 1867. Při 
schůzi zvolen za starostu Václ. Bubeník, starosta města.
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Tělocvična propůjčena městem v budově reální školy, 
za což jednota převzala vyučování žáků tělocviku. Členů 
čítáno 170, cvičilo 60 čienů ve 3 družstvech. Náčel
níkem zvolen Čeněk Červenka. Od 4. listopadu 1867 
do 1. srpna 1868 byl cvičitelem a náčelníkem František 
Čermák, cvičitel Sokola pražského. Prvé výlety uspořá
dány do Podola Vápenného, Chrudimi, Holic, Dříče a na 
Kunětice. Prvé veřejné cvičení konáno dne 19. července 
roku 1868 na střelnici; druhé na Vinici.

Téhož roku založen dále Sokol v Nechanicích a Hradci 
Králové, ač tomuto již roku 1865 stanovy povoleny. 
První tělocvičnu měl na Střelnici v sadě, tamtéž zřízena 
roku 1868 zimní tělocvična.

V čilém ruchu tomto, kde za příkladem Prahy tělo
cvičné jednoty k utužení těla, sílení ducha a pěstování 
etností občanských na jrychlo se zakládaly, spěchali 
i Slované v Curychu ve Švýcarsku žijící k zřízení Sokola. 
Dne 20. dubna 1867 učiněn Knoblochem návrh v České 
besedě k zařízení Sokola, což se i podařilo. Místnost 
pro cvičení přenechána v městské dívčí škole. Dne 
18. června svolána první valná hromada, v níž zvolen 
za starostu J .  Knobloch, za náčelníka J .  Můller. Z po
čátku nebylo účastenství skvělé, v brzce však hlásili se 
k  jednotě nejen Češi, ale i druzí Slované, tak že za 
krátko všechny národnosti slovanské zastoupeny b jly . 
Dne 6. července 1868 podniknut výlet do Kostnice. Ž e l! 

•že spolek tento, v němž soustředila se zejmena stu
dentská intelligence slovanská, ještě téhož roku násled
kem neblahých osudných sporů mezi ruskou a polskou 
.stranou vzniklých zanikl.

Takto zínohutnivší šik sokolský počal již  záhy spo
lečným vystupováním jeviti jednolitost svou, která ve 
všech otázkách cti národní se týkajících tím zřetelněji vy
stupovala, Tak při přivežení českých korunovačních kle
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notů clo Prahy a při slavnosti 501eté památky nalezení 
vzácného pokladu národního, rukopisu Kralodvorského, 
dostavily se jednoty sokolské v počtu překvapujícím. 
Důstojným projevem pokročilosti českého tělocviku bylo 
i veřejné cvičení Sokolem pražským dne 6. května 1867 
na ostrově Rohanském uspořádané, kdež poprvé v roz
měrech velkých osvědčilo se výtečné dílo Tyršovo. Ve
řejné cvičení to bylo výsledkem obrovské přímo práce, 
jsouc ve všech směrech co nej důkladněji uspořádáno 
a provedeno. Prvý to triumf české soustavy a methody 
tělocvičné!



y.

(Rok 1868 a 1869. — Dr. Miroslav Tyrš. — Názvosloví sokolské 
a soustava tělocvičná. —  Sbor cvičitelský Sokola pražského. — 

Prvé pokusy organisace a sjezdu všesokolského. —
Nové jednoty.)

letech šedesátých nastoupen ve všech téměř 
oborech českého života zdravý směr, směr své
pomoci a samostatnosti. Vliv cizích živlů, zvyky 
a spůsoby z jiných luhů na půdu naši v letech 
národní poroby přenesené a horlivě pěstované 
tížily společnost českou jak železné okovy, které 

'  při každém kroku strašivě se ozývaly překážejíce 
volnému proudu národní práce naše. Proto bylo prvým 
úkolem vlastenců v čele ruchu českého stojících zbaviti 
se obtížných pout těchto a vybočiti na dráhu, povaze 
naší a dějinným tradicím nejlépe odpovídající. Pokud 
stačily dějiny, památky a Zachovalé zvyky, čerpáno 
z těchto, v jiném přihlíženo k národům nám rodem 
a krví příbuzným, k velkému kmeni slovanskému cizotou 
dosud nezkaženému.

Nebylo ani jinak možno, než že i Sokolství a tělo
cvik český nutně zbaviti se musel vzorů německých 
a postaviti se na stanovisko vlastní, duchu českému



odpovídající. Úkol ten však byl velice nesnadným. Jak 
již řečeno, pěstován tělocvik až do založení Sokola 
pražského dle soustavy německé, v tělocvičnách praž
ských známo bylo jen německé názvosloví, německé velení. 
Pro české názvosloví tělocvičné nebylo ani v české lite
ratuře ani v mluvnicích pomůcek, poněvadž moderní 
tělocvik soustavný, dítko devatenáctého století, předkům 
našim úplně neznámým byl a podobně i u jiných ná
rodů slovanských úplně zanedbán, postrádal technických 
jiázvů jednotlivých výkonů cvičebných.

Nezbývalo nic jiného, než v duchu jazyka českého 
a řečí slovanských názvosloví české teprvé tvořiti. Toť 
byla ovšem úloha dalekosáhlá a přec štěstí, že zakoře
něné názvosloví německé zrazovalo ze slovného překladu. 
Ty různé „Katzensprungy“, „Bárensprungy“, „Wolfs- 
sprungy“, „Affenkehreu, „Affenwende“ a pod. rozhodně 
nelákaly v převedení v jazyk český. Sem i tam již 
v letech dřívějších tvořena pojmenování česká, v Maly- 
petrově ústavu vznikl leckterýs dobrý a dosud zacho
vaný název, však to vše dělo se jen nahodile, bez urči
tého vědeckého plánu.

O soustavě zvláštní nebylo tehdy vůbec ani řeči, 
platilať a dosud v očích Němců platí soustava německá, 
Jahna a Spiesse za iedině správnou a neomylnou. Ze 
soustava ta již dávno jinými reformátory otřesena a ze 
všech stran změněna, o tom slov šířiti netřeba.

Prvý pokus ku vydání české knihy tělocvičné učiněn 
Bohdanem Ardeltem, profesorem v Písku, který v roce 
1862 vydal spisek „Tělocvik pro dívky“.*) Dílo to má 
ovšem jen význam historický, poněvadž v něm o pevné

*) D odatek k „nauce o tělocviku“ od prof. Dr. Jo s . Pažouta. 
Druhý svazek sbírky „Dívčí škola*, nákladem I. L . Kobra v Praze 
vydávané.
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soustavě ani známky není. K názvosloví hlavně Jan 
Malypetr přispěl. Veškerá cvičení rozvržena zde ve dva 
díly, v cvičení prostá a v cvičení pomocí nástrojů. Pouze 
k přehledu vývinu českého názvosloví tělocvičného uvá
dím zde některé ukázky z knihy Ardeltovy: „postav" =  
stoj, „v klice zdvihání" = : nohu skrčit, „paličky" činky, 
„přitahování a vztahování ramen" =  paže skrčit a přeď- 
pažit, „rozručiť" =  upažit, „svěs" =  vis, „úvis nataženě" 
(na hrazdě) rz vis o jedné ruce oddálené a t. d. V roce 
1864 vydal A dolf Hájek  malé dílko „k potřebě cviči- 
telů" nazvané nProstocvikyu nákladem Pospíšila v Chru
dimi, v kterém prostná cvičení jsou vypsána. Co zvlášt
nost uvádím i knížku K. E. Kobra pod názvem „Úvod 
do telocvikitu, dětskou to hříčku, k potěšení vlastnímu 
roku 1863 vydanou. Uvedené zde spisy nečinily ovšem 
ani nároku na trvalou hodnotu a nemohlo také obsahu 
jich při tvorbě pevného názvosloví a soustavy býti použito.

I nezbývalo nic jiného, než v duchu jazyka českého 
a příbuzných pojmů vytvořiti názvosloví nové a na zá
kladě nabytých zkušeností přistoupiti k upravení samo
statné soustavy tělocvičné. Již  prvého roku trvání So
kola pražského utvořena k upravení názvosloví komise 
z pánů archiváře Erbena, registr. Ranka, Fr. Špatného, 
Jana Malypetra, Dr. Tyrše, Karla Malypetra, H. Pally 
a Jos. Můllera se skládající. Též Dr. Květ a prof. No
votný radou svou přispěli. Největšího podílu na vý
sledku práce této měl Dr. Miroslav Tyrš, který s ne
všedním nadáním z důkladných svých filologických vědo
mostí čerpaje, na vědeckém základě vytvořil pro celou 
řadu výkonů tělocvičných případné názvy a látku srov
nale uspořádal. Péčí této komise vydán r. 1862 malý 
slovník německo-českého názvosloví tělocvičného, jenž prvé 
potřebě měl vyhověti. Však při tom nemělo se přestati. 
Technické vedení jednoty svěřeno sboru cvičitelskému 
a jemu připadla úloha další úpravy poměrů cvičebních.
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Duší sboru a této činnosti byl Dr. Miroslav Tyrš.*) 
Postava Tyršova vysoko vystupuje nad všechny podobné 
zjevy v dějinách tělocviku, přibližujíc se co do ideální 
snahy nejvíce as Jahnovi. Co jiné k práci té vedlo denní 
povolání, osobní záliba neb nahodilé poměry, vedla Tyrše 
jediná veliká myšlenka a touha po povznesení povšechných 
sil národa a zvýšení jeho statnosti a  zdravosti telesné 
i duševní. Tento svůj úmysl, který ovšem i Sokolstvem 
přijat a hájen byl, vyložil Tyrš co nejskvěleji ve vý
znamném článku úvodním v prvém čísle prvého ročníku 
časopisu „Sokol“ roku 1871 uveřejněném. Tam mezi 
jiným praví: „My před jinými povoláni jsme zachrániti

*) M iroslav Tyrš narodil se v Děčíně n. L . dne 17. září 1832. 
Ztrativ již  v nejútiejším  mládí své rodiče, strávil dětská léta  svá 
v domě strýce Kirsclibauma, ředitele hospodářského ve Vru ticích. 
Na to dán na školy pražské, vstoupil na gymnasium m alostranské, 
v osmé třídě na gymnasium akademické a byl i prvým, který za 
to žádal, aby směl zkoušku maturitní složit po česku, což mu 
také dovoleno bylo. Vstoupiv na universitu dal se zapsati na 
fakultu právnickou, později filosofickou, kdež s obzvláštní zálibou 
pěstoval filosofii a aesthetiku. Po odbytém studiu filosofickém 
dostal se Tyrš k továrníku Bartelm ovi za vychovatele jeh o  synů 
a teprvé roku 1860 vstoupil do veřejného života, na dráhu lite
rární. V roce 1862 zařízen podnětem jeh o  Sokol pražský a od té 
(loby valná část sil i práce jeho věnována byla věci sokolské. 
Činnost tu doplňovalo a povznášelo studium aesthetické, které 
celou duši jeho uchvátilo. Studium to vedlo je j  vícekráte v klas- 
sickou Itálii a po umění milovných m ěstech evropských, studium 
to nakupilo v útulné pracovně jeho poklady umělecké nepřehled
ného množství, z nichž on s pílí bezpříkladnou a láskou nadšenou 
čerpal rozsáhlých a důkladných vědomostí na poli uměnoslovném.
V roce 1880 konečně ideálům jeh o  volná se otevřela dráha.
V témže roce jm enován docentem historie umění na technice 
české a v r. 1881 na české universitě. Žel, stokrát žel! že Sokol 
ten při vzletu nejvyšším hroznou osudu rukou, dne 8. srpna roku 
1882 v skalách Alpských bleskem smrtícím zničen, pochoval v ňádru 
svém veškeré, nedostižené poklady velkého ducha svého. (Po
drobný nástin života a působení jeho vydán Sokolem pražským 
v roce 1884.)



národ svůj při té jarosti všestranné, která národům nedá 
odumřít, při té síle stálé a svěží, při té zdravosti tělesné, 
duševní i mravní, která nižádné zkáze vzniknouti nedá 
a tím i žádnému stanutí, žádnému zpátečnictví, tomuto 
nejhoršímu, ba vražednému zločinu na národech pácha
nému. “

Spartanská to slova a Tyrš dovedl jich nejen hájiti, 
ale také vtěliti je  ve skutek. Tyrš nebudoval plány své na 
vlnách vzdušných, on stavěl jen na základech pevných, 
jichž poskytl mu svět antický. Hellada, to semeniště 
a jasný obraz všech ctností lidských, Hellada rodící 
statné bohatýry, slavné hrdiny, krásnou zem svoji nade 
vše milující, pro blaho a spásu je jí krev radostně a hrdě 
prolévající, Hellada, rodící vzory mužné krásy, stepilosti 
a síly, Hellada rodící filosofy, nej těžší otázky lidstva dů
myslně řešící, Hellada rodící umělce, jichž výtvorům dosud 
celý svět kořiti se nepřestává, ta Hellada kouzlem ne
odolatelným upoutala již v prvém mládí celou bytost 
Tyršovu, stále je j pobízejíc k následování. Odtud vznikla 
jeho náklonnost k tělocviku, odtud rodily se ony daleko
sáhlé, velkolepé plány Tyršovy, když zřel, jak Sokolstvím 
touhám jeho volná dráha se otvírá. Tělocvik měl býti 
prostředkem k účelům nej vznešenějším, Sokolstvo jeho 
nositelem a pěstitelem.

Proto Tyrš chopiv se v Sokole pražském vesla, 
mocným rozmachem vynesl je j z proudu všedního žití 
dav mu směr nový, směr antické, řecké gymnastiky, 
šetře při tom zvláštnosti a povahy národa českého. Ško
lácká a vojenská soustava německá nehodila se roz
hodně pro mužný, volný a sebevědomý tento směr, bylo 
nezbytno o novou soustavu se pokusiti.

Většina soustav tělocvičných postrádá vědeckého 
uspořádání. Povstala obyčejně tak, že veškeré známé 
výkony tělocvičné v jedno sebrány a bez ohledu na vzá
jemnou jich souvislost a příbuznost podle dělítek zcela



Dr. Miroslav Tyrš.
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nelogických v různé skupiny sestaveny. Hlavním, zcela 
nahodilým dělítkem bylo jim  nářadí tělocvičné.

Spůsob tento jest ovšem vadným. Jednak nelze 
o látce nabýti přehledu, látka ta roste v nekonečnost, 
jednak mění se stále změnou neb novotou nářadí.

Tyrš maje před zrakoma celou látku tělocvičnou, 
hleděl ji  co nejdůsledněji roztříditi. On poznal, že různé 
polohy těla při různých výkonech a na různých nářadích 
zcela totožnými neb příbuznými jsou, zkoumal tyto jich  
vztahy a na základě toho uspořádal přede vším veškeré 
výkony dle příbuznosti poloh a pohybu těla v jednotlivé 
skupiny k jiným zevním známkám nehledě. Zevní známky 
jako nářadí a pod., měly teprvé co dělítko praktické 
k rozvržení látky sloužiti.

Nejširším dělidlem byly Tyršovy spůsoby cvičení 
hledě k prostředkům cvičebním i rozdělil nejprvé celou 
látku na 4  odbory a sice:

I. cvičení bez nářadí a pomocí jiných provoditelná, 
jež tvoří dvě odvětví: cvičení prostná  a cvičení p o 
řadová;

II. cvičení nářadová, jež zahrnují cvičení na ná
řadích a cvičení s nářadím ;

III. cvičení jen pomocí jiných provedlivá (skupiny);
IV. cvičení, při nichž přemáháme odpor živé síly, 

úpoly.
Odbory ty dělí se na třídy, odvětví a druhy, z těchto 

pak tvoří se dle spůsobu provedení jednotlivé tvary cvi
čební. Veškeré třídy a odvětví opět jsou logicky a pře
hledně upraveny. Nejjasnější obraz tohoto dělidla po
dává cvičení na nářadích. Tyrš skupil obsáhlou látku 
cvičení na nářadí dle hlavní jich povahy ve 12 druhů 
a sice: 1. vis a změny visu, 2. podpor a změny podporu, 
3. sed a změny sedu, 4. ručkování, 5. komíhání, 6. obraty, 
7. výmyky, 8. vzepření, 9. přemyky, 10. toče, 11. mety,
12. výdrže. Rozdělení to p la t í p ro  všechna nářadí, ovšem
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že u některých převládá ten, u druhých onen druh, 
kdežto u některých nářadí jisté druhy úplně chybí. 
Podle bohatosti zastoupení jednotlivých druhů u nářadí 
sestaveno toto ve zvláštní stupnici.

Tímto spůsobem, velice důmyslným a vědecky pro
zkoumaným, bylo možno látku cvičební úplně vyčerpat, 

' podstatně a přehledně rozdělit a uspořádat. Výkony 
k jednomu a témuž odvětví cvičebnímu náležející ne
tvořily více pestrou, v různosti své nesrovnatelnou směs, 
alebrž dle jistých, společných znaků v určité skupiny 
shrnuty a uspořádány. Tím, zejména rozdělením v druhy, 
přehledností a důvodností v uspořádání vyniká soustava 
česká daleko nad soustavy jiné a veškeré dosud od
chylky od ní, znamenaly vždy nelogický a nevědecký 
postup. Přesné rozdělení látky vedlo pak k přesnému 
a nej rozmanitějšímu tvoření sestav podvojných, potrojných 
a t. d., které Tyrš pomocí značek přímo mathematickým 
spůsobem vyvodil a otevřel tak cestu k novému a pře
bohatému oboru nej krásnějších cvičení.

Na upravení soustavy působil Tyrš z různých mrav
ních stanovisek. Přede vším hleděl k vypěstění mužné 
odvahy a statnosti, vykázav zejmena úpolům čestné místo 
v soustavě české, k nabytí jaré síly opravdovým, jarým 
cvikem, vší titěrnosti a malichernosti se vyhýbajícím. 
Tělocvik měl býti především prostředkem k zjednání 
i povšechné brannosti národní, jak  dříve již připome
nuto bylo.

Soustavu svou prodchnul dále Tyrš duchem krásy , při
hlížeje k všestranné a souměrné činnosti tělesné a k sou
vislosti vnitřní mezi ladností jednotlivých výkonů a zdat
ným vývojem těla. Výsledků těch dosáhl spůsobem pro
mýšleným, vymítiv vše, co požadavkům aesthetiky od
poruje. Každým jednotlivým výkonem, každým skokem, 
každým vrhem, každým chvatem ku kráse přihlíženo, 
tak aby výplod a výkvět vší práce sokolské bylo tělo
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nejenom silné, ale i krásné. Proto přede vším hleděno 
k všestrannosti cvičení, aby jednostranným neb neúplným 
cvikem některé části těla na úkor jiných nesílily a ne- 
mohútněly, což jen neladnosti a neforemnosti jeho při
spívá.

Upravení a vytříbení soustavy tělocvičné, z nejvyš- 
šílio hlediště toho, z hlediště aesthetického, bylo po
sledním krokem k jejímu zdokonalení. Co v tomto směru 
Tyršem vypracováno pro dovršení dokonalosti věci so
kolské, stalo se zajisté nejskvělejší ozdobou a nejkrás
nějším posvěcením činnosti naší.

Toť stručnými slovy hlavní rys soustavy české, sou
stavy Tyršovy, nejtrvalejšího to pomníku geniálního, 
tvůrčího ducha jeho. Dílem tím povznešen český, so
kolský tělocvik na stanovisko modernímu, vědeckému 
požadavku v úplné míře vyhovující, dílem tím práce 
sokolská v pravidelnou posunuta kolej.

Hlavní stať této dalekosáhlé práce uložena v „Zá
kladech tělocviku“ od roku 1868 až 1873 vydávaných 
a v časopisu „ S o k o l K  práci té byl vydatným po
mocníkem statný sbor cvičitelský, který Tyrš důkladně 
sorganisoval a odborně vzdělal. Sbor cvičitelský byl 
duší a ohniskem činnosti spolkové, v něm soustředil se 
výkvět sokolského junáctva. Sbor ten nebyl nahodilým 
souborem příležitostních umělců, v němž ten tomu, jiný 
zase jinému kusu se byl naučil, on byl o sobě celkem 
ústrojným a jednotným, jenž tělesně a mravně za jedním 
cílem spěje, jenž k ryzosti snahy ve všem na vzájem se 
pobádá a nej vyšších ctností mužných stále se dopíná. 
Ve sboru cvičítelském odchována velká řada zdárných 
junů, kteří při tvoření soustavy a organisaci sokolské 
nadšenými byli spolupracovníky.

Z těch především dlužno jmenovati Jo se fa  Miillera, 
který jako bývalý cvičenec ústavu Schmidtova již při za
ložení jednoty ve sboru cvičitelském se nalézal a velkých

4
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sobě zjednal zásluh o věc sokolskou. Můller byl jedním 
z nejhorlivějších a nej pilnějších spolupracovníků Tyršo
vých, on byl jemu po boku při všech téměř pracích 
spolkových a sokolských vůbec. Co zemský šermu mistr 
na slovo vzatý, přispěl zejmena při tvoření a zvelebení 
českého šermířství a všech odvětví úpolnických. V roce 
1865 a v letech 1875— 1877 zastával hodnost náměstka 
náčelníkova, řídě po dobu nepřítomnosti Tyršovy tech
nickou činnost Sokola pražského. Nejzáslužnějším dílem 
jeho je  „Památník na oslavu 20tiletého trvání Sokola 
pražského “ v r. 1883 vydaný, jehož nej důležitější část, 
totiž vylíčení dějin Sokola pražského z dovedného péra 
jeho po většině pochází. Pro značné zásluhy své zvolen 
Můller i čestným členem sboru cvičitelského Sokola 
pražského, v němž po 15 let co nejhorlivěji působil.

MDr. Jan  Fetter,*) cvičitel Sokola pražského od 
r. 1866 až do r. 1873, junák krásného a souměrně vy
vinutého těla, síly téměř neumořitelné, na farnesského 
Herkula upomínající. V závodu jednot sokolských r. 1870 
uspořádaném překonal co přeborník všech 1322 závod
níků, vzepřev 28kilovou činku 14krát. Y oboru lékařském 
vysoce nadán a vzdělán, věnoval tělocviku v ohledu 
zdravotnickém velkou pozornost a podal o tom vele
zajímavé studie, jež v časopise „ Sokol “ byly uveřejněny. 
S neúnavnou pílí všímal si všech zjevů tělocvičných 
i v cizině a napsal o nich pojednání. Zejména fran
couzská literatura tělocvičná nalezla ve Fettrovi znalce 
a zkoumatele nad jiné bystrého. Na svých cestách po 
Evropě nezapomněl nikdy pátrati po poměrech tělocvič
ných a byl i k účelu tomu roku 1872 vyslán Sokolem

*) Ja n  F e tter  narozen 20. listopadu 1847 v Brandýse n. L., 
studoval gymnasium v Ml. Boleslavi a v Praze; povýšen r. 1873 
na pražské universitě na doktora lékařství, usadil se co praktický 
lékař v Brandýse n. L . Předčasnou sm rtí 6. června 1884 skončil 
život blahu lidstva posvěcený.
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pražským k sjezdu německých turnérů v Bonne, o kte
réžto cestě napsal zajímavý článek do „Památníku So
kola pražského".

Ph Dr. Vilém Kurz zvolen r. 1867 do sboru cvi- 
čitelského a pobyl v něm do r. 1871. Jsa  jedním z nej
horlivějších spolupracovníků při vydávání „Základů tělo
cviku hleděl později jako učitel tělocviku na c. k. uči
telském ústavě na základě sokolské soustavy upraviti 
tělocvik školský a to se zdarem úplným. V roce 1874 
vydal „Úvod do tělocviku školského" a v roce 1878 
„Učebnou knihu tělocviku pro ústavy učitelské."

Vedle těchto dlužno uvésti i jiné horlivé spolu
pracovníky v prvých oněch letech, jako Hynka Pallu, 
hudebního skladatele a nyní učitele tělocviku v Plzni, 
Jos. Oštddala, nyní profesora v Klatovech, Ctibora Hel- 
celeta, nyní advokáta ve Výškově na Moravě, poslance 
zemského a říšského, dosavádního to vůdce Sokolstva 
moravského, MDr. Em. Enyla , nyní lékaře v Benešově, 
zemského a říšského poslance a horlivého cvičitele So
kola benešovského, MDr. Eman. Km,pichu, nyní lékaře 
v Telči na Moravě, který výtečnými články lékařskými 
tělocviku přízně dobyl.

V téže době působil v Praze s ohnivým zápalem 
jako cvičitel známý Jaro  Pavel, který později zradil prapor 
sokolský a národ svůj, vstoupiv v řady německého tur- 
néřstva, pro něž až dosud se zimniční horlivostí pracuje 
jako náčelník německého Turnvereinu ve Vídni a od
borný spisovatel. Ve spisech svých použil mnohé práce 
Dr. Tyrše.

Za spolupůsobení sboru a vedení Tyrše po delších 
zkušenostech a neúnavné píli zbudována česká soustava 
tělocvičná, soustava sokolská, která se Sokolstvím za- 
nešena nejen do zemí českoslovanských, ale i všude, 
kde prapor sokolský vztýčen Ona přijata bratry jiho- 
slovanskými i Poláky a osvědčila se znamenitě. I  tělo-

4*
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cvičné názvosloví tvořeno v duchu našeho názvosloví. 
Tak v r. 1867 vydal Wenanty Piasecki, cvičitel Sokola 
lvovského malou knížku „slownictwo gimnasticzne11, v kte
rém, pokud dovedl, českých názvů hleděl použiti.

Českou soustavou dán byl prvý základ k věcnému 
spojení řad sokolských. Důležitý význam, jaký Tyrš věci 
sokolské přikládal, pohádal je j stále k utužení a upev
nění těchto svazků. Po nezdaru odboru „pro vzájemnost" 
hleděno vzájemným stykem aspoň tužiti vědomí společ
ného cíle. Členové sboru cvičitelského Sokola pražského 
rozlétli se o prázdninách po českém venkově a ujali se 
řízení technického v různých jednotách a později trvale 
mimo Prahu se usídlivše, byli vydatným činitelem při 
šíření věci Sokolské. V roce 1867 vidíme Dra. Tyrše 
úchvatnými slovy o valné hromadě Sokola pražského 
líčícího důležitost vzájemného seznání, abychom jeden 
druhému nápomocni byli a vznešenou věc naši ku slávě 
a obraně národa a vlasti naší vedli. Iv cíli tomu podává 
návrh, aby svolány byly všechny tělocvičné jednoty čes- 
koslovanské do Prahy na sjezcl sokolský ke společné p o 
radě a k společnému veřejnému cvičení, kterýžto návrh 
shromáždění s radostným nadšením jednohlasně přijímají. 
Sjezd ten měl býti svolán na den 28. a 29. června 1868, 
sbor cvičitelský a výbor uchopili se věci se vší horli
vostí a rázností, zvolili ze svého středu nutné odbory, 
sepsali a rozeslali všem sokolským jednotám slovanským 
v Rakousku pozvání, programy k sjezdu, rozvrh veřej
ného cvičení a návrh stanov ústředního spolku sokolských 
jednot. V příští valné hromadě zvoleno i 14 poslanců 
k sjezdu tomu, však plány ty pochovány zákazem vlády. 
Spolek ústřední nepovolen a program sjezdu až na ve
řejné cvičení zakázán, následkem čehož uzavřeno na ten 
čas od všeho upustiti. Zákaz ústředního spolku odů
vodněn tím, že jednota jazyka a národnosti nemá s tělo
cvičnými účely nic společného, proto zřízení podobného



spolku, tělocvičné jednoty téže národnosti spojujícího, 
jest prý tendence politické. Tímtov důvodem odmrštěny 
všechny pozdější podobné kroky. Že německé rakouské 
jednoty tělocvičné v podobný spolek, jehož sídlo v říši 
německé jest, jsou sloučeny, nic nevadilo.

Však přes veškeré překážky tyto rostly řady so
kolské na všech stranách vůčihledě. V r. 1868 přibylo
25 nových jednot a s ic e :

v Opočně dne 12. února 1868,
ve Vysokém Veselí dne 15. března 1868 přičiněním 

starosty Čeňka Vydry. Náčelníkem zvolen Edvard Vydra, 
úřad cvičitele zastával r. 1868 cvičitel Sokola pražského 
K. B. Kober.

Na Malé Straně v Praze zřízen 14. ledna 1867 klub 
šermířsko-tělocvičný. Z tohoto střediště vyvinul se pak
22. března 1868 Sokol malostranský. Cvičeno na za
čátku u „zlaté lodi“, pak v sále Bertonském, napotom 
v místnostech bývalé radnice malostranské a v Novo
dvorské pivnici. Starostou zvolen Václav Panzner, sou
kromník, náčelníkem Jul. Zatloukal, úředník.

v

K zřízení Sokola v Roudnici napsal E . Spindler pro
volání zvoucí k poradě na den 5. dubna 1868. V schůzi 
té, 47 občany navštívené, zvolen výbor prozatímní a sice 
z Fr. Zinke, E. Špindlera, H. Brodského, Dr. Kozlíka, 
Hrona z Leuchtenberka, J .  Svobody a AI. Mareše, který 
provedl ustavení se jednoty. Péčí výboru toho uzavřena 
smlouva se školní radou, která Sokolu místnosti v bu
dově školní a nářadí zapůjčila, za to však se zavázala 
jednota chudou školní mládež zdarma tělocviku vyučo- 
vati. Na počátku pomáhal radou a službou Karel Karejs, 
horlivý člen Sokola pražského a neúnavně působil Frant. 
Franci, strojník z Prahy, který dosud poctivě a horlivě 
v čele ruchu sokolského kráčí. Starostou prvým byl 
Fr. Zinke, lékárník, náčelníkem Aug. Švagrovský.
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Sokol chrudimský založen 12. dubna 1868, musel 
již v počátcích svých se značnými obtížemi, ve zvláštních 
poměrech místních spočívajícími zápasiti. Prvým staro
stou byl Alois Gallat, náčelníkem horlivý Ad. Hájek, 
notář v Nasavrkách, který se nelekal dlouhé cesty, aby 
cvičení zúčastniti se mohl. Výlety prvé uspořádány do 
Pardubic, Heřm. Městce, do Chrást i a do Topole. Ve
řejné cvičení v prvém roce odbýváno v Chrudimi a u Po- 
dlažic. Cvičiště letní umístěno v zahradě klášterní, zimní 
v sále nad vodárnou, obcí propůjčeném.

Sokol v Mělníce založen 14. dubna 1868. Starostou 
zvolen upřímný pěstitel ideí sokolských F. Vinkler, který 
až dosud starostuje, jednatelem Ant. Valenta-Mělnický, 
náčelníkem Jos. Šťastný. Cvičeno v letní zahradě.

V Brandýse po velkých nesnázích zaražen Sokol 
dne 23. května 1868. Starostou zvolen JUDr. Fr. Foitl, 
advokát, náčelníkem Jan Fetter, medik, cvičitel Sokola 
pražského. Cvičeno v hostinci u Jana Fettra.

Sokol v Klatovech založen 25. května 1868. Sta
rostou zvolen Ludvík Král, náčelníkem Jos. Pavlík.

Sokol v Pelhřimově založen 13, června 1868. Sta
rostou zvolen Karel Hazuka, okresní tajemník, náčelníkem 
Jan Stránský. Cvičeno v lázeňském sále.

Sokol v Německém Brodě  založen 21. června 1868 
hlavně přičiněním starosty MDra. Felixe a Eug. Am
brože. Po překonání mnohých obtíží počalo 27. čer
vence prvé spolkové cvičení v továrně Mahlerovské. 
Cvičitelem byl Jos. Valenta, filosof, později dosavadní 
horlivý cvičitel Sedláček. R. 1869 pořádáno první ve
řejné cvičení v zahradě „u Panských“.

Sokol v Strakonicích založen 5. července 1868 k ná
vrhu učitelů E. Rybičky a Jos. Formánka, ač o to již 
dříve Ludikar se zasazoval. Za starostu zvolen MDr. 
J . Maňhal, náčelníkem E. Rybička. Tělocvična nacházela 
se v hostinci „ Pantheonu “. V prvých dobách osvědčilo
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jednotě.

Sokol písecký založen dne 12. července 1868 hlavně 
přičiněním purkmistra a poslance na sněmu zemském 
Tomáše Šobra. Aby činnost spolku nabyla pravého a pev
ného směru, povolán za náčelníka cvičitel pražského 
Sokola Jos. Oštádal, kand. prof. První výlety podnik
nuty na Čížovou, do Záhoří a do Horažďovic. Čvičeno 
v místnostech bývalého divadla. V roce 1868 pořádána 
již dvě veřejná cvičení. V roce 1869 zvolen za starostu 
obětavý Max Hájek, který až dosud hodnost tu čestné 
zastává.

V Humpolci zaražen Sokol dne 19. července 1868 
přičiněním Filipa Bečváře, k jehož podnětu městská 
rada svolala schůzi, ve které objasněn úkol jednot tělo
cvičných. Schůzi té předsedal purkmistr J . Nápravník. 
Shromáždění s radostí uvítali návrh na zřízení Sokola 
a ihned zvolen starostou Jan Skorkovský, továrník, jed
natelem J . Houdek, učitel, cvičitelem Filip Bečvář. Zpo
čátku cvičeno v zahradních místnostech p. Horneka, 
v zimě v sále br. Hrušky. Dne 18. července 1869 od
býváno první veřejné cvičení. V září vyslán br. Bečvář 
do kursu tělocvičného v Praze a nabyv tam značných 
vědomostí, utvořil první cvičitelský sbor, čímž položil 
pevný základ cvičení v jednotě. První výlety podnik
nuty do Větrného Jeníkova a na Krušnou Skálu.

V Crské Skalici založen Sokol dne 29. července 
1868, v Úpici dne 1. srpna 1868. Zprvu cvičeno zde 
v městské kůlně. Starostou zvolen Ant. Nyklíček, ná
čelníkem Kašp. Rosa.

V Rokycanech dne 9. srpna 1868. Cvičeno v rad
nici. Starostou zvolen Ladislav Brož, cvičitelem August 
Smolík.

Sokol smíchovský založen hlavně přičiněním náměstka 
starosty spolku, Jos. Benke-ho, továrníka, a Jana Maškar
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učitele. Stanovy schváleny dne 5. srpna 1868 a první 
valná hromada svolána na den 22. srpna 1868. Nej- 
větších zásluh o vzrůst a rozkvět spolku v prvé době 
dobyl sobě vedle jmenovaných i náčelník Ludvík Sršeň, 
cvičitel Sokola pražského. Cvičeno v hostinci „Eggen- 
berg“. Prvé výlety pořádány na Řídkou a do Mokropes.

Sokol v Dobříši založen 5. září 1868.
V Domažlicích 12. září 1868; činnost spolku za

počala 12. září 1868. Starostou zvolen Petr Jakubše, 
továrník, jednatelem M. Maerc, jeden z nej horlivějších 
íi nejhouževnatějších pracovníků sokolských. Cvičeno 
v zimě v právovarečném domě, obcí zdarma propůjčeném 
a nářadím opatřeném. První veřejné cvičení uspořádáno 
16. října 1869, druhé dne 12. září 1870 vedením cvi- 
čitele pražského Sokola, zemřelého již Dr. Altmanna, 
který na dobu 2 měsíců byl povolán a zde blahodárně 
působil.

Sokol v Hořovicích založen 1. října 1868.
Sokol v Nymburce dne 1. října 1868 hlavně zá

sluhou mladého hospodáře Frant. Mašina a Ant. Vo- 
hanky. S cvičením započato již v červnu 1868. Sta
rostou zvolen Václav Kulich, jednatelem Karel Bervic, 
okresní tajemník, náčelníkem Karel Vraný, učitel. Cvi
čeno nejprvé na Střelnici, později na dvoře v obecní 
budově v Klášteře. Dne 4. října 1868 podniknut do 

„Sadské prvý výlet, čehož následek byl zákaz užívání 
trubek a jiných „vojenských nástrojů". Později po dlouhá 
léta vzorně starostoval Fr. Dlabač.

Sokol ve Velími založen 22. listopadu 1868 při
činěním starosty Bedř. Napravila a Jos. Škopka. Pěsto
vána hlavně jízda na koni. Cvičiště zvoleno v míst
nostech „ Baj erverku “.

I na Moravě bylo živo. Tělocvičná jednota v Brně 
zanikla sice r. 1867, kdy nepřízní úřadů k rozpuštění 
.donucena o valné hromadě dne 17. února. Dne 11. října
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1868 však svolána první hromada nově se tvořícího 
spolku, který dne 23. září 1868 potvrzen. Mladá jednota 
podporována horlivostí a nadšením nových členů svých 
a obsypána dary četných příznivců rozvinula se rychle 
na utěšený stupeň. Starostou zvolen obětavý a upřímný 
věci sokolské pěstitel Dr. Jos. Fandrlík, náčelníkem ne
méně horlivý a zkušený Dr. Ctibor Helcelet, bývalý 
cvičitel Sokola pražského. Prvými cvičiteli byli Vladislav 
Hanáček, technik, Stan. Jermář, knihvedoucí, a JanRych- 
man, kreslič. Tělocvična upravena v domě Flor. Zed
níka v ulici Jodkově přispěním členů, kteří sami půdu 
vykopávali a vyváželi. Prvý rok cvičilo 56 členů jv 6 druž
stvech. Prvý výlet pořádán 3. ledna 1869 do Řečkovic.

Ve Velkém Meziříčí založen Sokol 28. května 1868. 
Starostou zvolen obecní starší Jan  Krejčí, náčelníkem 
Ant. Vorel, učitel. Cvičiště nalézalo se v zahradě bu
dovy školní, obcí zdarma zapůjčené. Prvním výletem 
do Františkova získána jednotě značná přízeň. I  za
ložena filiálka v Křížanové dne 1. srpna 1868, kdež za 
starostu zvolen M. Seyfried, náčelníkem učitel J .  Mezník.

Jarý a čilý „Južni Sokol“ v Lublani v červnu 1867 
následkem politické demonstrace, při které 4 členové 
spolku se súčastnili, rozpuštěn. I přikročeno ihned k utvo
ření nového spolku, jehož stanovy v lednu 1868 po
tvrzeny. 1. února odbývána první valná hromada, sta
rostou zvolen Jože Debeve, jednatelem Dr. K Bleiweis. 
Cvičiště zřízeno v domě Froehlichově v ulici dunajské. 
Prvý výlet uspořádán do Viče za velkého účastenství 
lidu. Domů doprovázeli Sokoly venkovští mladíci s po
chodněmi a množství lidu při zpěvu národních písní. 
Brzy na to přišel rozkaz úřední, že při takovýchto vý
letech nemají mladíci venkovští do města přijíti. Druhý 
výlet uspořádán přes Ješčo do Šent Vidu. Nový Sokol 
pracoval neúnavně na poli národním, vzbuzoval lásku
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k tělocviku u slovinské mládeže a dobyl si čestného 
místa a obliby u veřejnosti.

I v Americe zvolna rostly jednoty sokolské. Tak 
v Morrisanii (stát N.-York) již v dubnu 1867 založena 
tělocvičná jednota Sokol. Za předsedu zvolen Jan Du- 
šánek. Cvičeno v místnostech německého turnéřského 
spolku. V roce 1869 sloučena se spolkem „Svornost" 
v tělocvičnou jednotu Sokol „Svornost". Cvičení vedl 
E. Sobiška.

V New-Yorku založena sokolská jednota v říjnu 
r. 1867 ze spolku „Včela". Cvičení odbývalo se v míst
nosti krajana Hubáčka v páté ulici, kdež se až dosud 
cvičí Jest to nej větší česká místnost v New-Yorku, zde 
má sídlo své větší část českých spolků.

ř v

Úplně zatím zaniknul v Cechách Sokol ve Mšeně. 
V roce 1869 vydán třetí ročník Sborníku Sokolského pro 
rok 1868 prací Dr. Tyrše a Frant. Čermáka.

Ročník ten obsahuje zajímavá dáta statistická a dě
jiny jednot sokolských a na konec znamenité pojednání 
z péra Dr. Tyrše „hod Olympický“.

Ze statistiky té budiž uvedeno:
Koncem r. 1868 čítáno 56 jednot sokolských vůbec, 

se 7 čestnými, 600 zakládajícími, 1197 přispívajícími 
a 3361 činnými, úhrnem 5.337 členy, z nichž bylo 
301 hospodářů, 1806 průmyslníků a řemeslníků, 636 ob
chodníků, 1230 doktorů, studujících, úředníků, učitelů 
a pod. Z těchto cvičilo 1800 členů v 99 družstvech. 
Jmění všech jednot obnášelo tehdá 28.360 zl. Cvičitelů 
bylo 119, pomáhatelů 31, učitelů 2, veřejných cvičení 
uspořádáno v r. 1868 12. Žáků bylo 912.

Zmohlitněvší již rodina sokolská jevila sílu svoji 
při různých příležitostech, tak zejmena při velkolepé 
slavnosti svatojanské, položení základního kamene k vel
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kému národnímu divadlu, kterážto slavnost byla nejskvě
lejším osvědčením národní probudilosti naší. Sokolské 
jednoty v spořádaném celku vystoupivší, vítány tisíci 
českého lidu co nejokázaleji na znamení, jaké přízně 
sobě již dobyly v prsou jeho.

Tak velkého vzbudilo vždy Sokolstvo ohlasu, že 
účastníci slavnosti domů se vrátivše, o překot ja li se 
po všech vlastech českých nové jednoty zakládati.



VI.

(Ruch sokolský v létech 1869— 1872. — Nové jednoty. — Stati-
v

štika z r. 1871. — Časopis „Sokol“. —  Pokusy 
zřízení župního.

I
álo uplynulo let a věc sokolská tak hluboce 
vnikla v život náš, tak těsně srostla s celým 
ústrojím národním, že nebylo možno je  více od 
sebe odloučiti. Sokolstvo sdílelo stejně osud 
s lidem svým, ono vzrostlo a vzkvetlo zdárně, 
kdykoliv vlny národní mocněji se vzedmuly 
a opět s úpadkem vědomí národního ztrácelo 

i ono na síle své. Y Sokolství obrážel se jasně stav 
lidu našeho.

Hrdý osudný ten vzdor, kterým národ náš v roce 
1868 odpověděl na bezohledné žalařování a pokutování 
podepsáním památné deklarace, rozechvěl v tragickou 
náladu všechen lid český. Zoufalý krok ten napjal i po
slední síly v míru nejvyšší. Se zimničnou v pravdě 
horlivostí a s obětmi nejvyššími chápáno se prostředků, 
kterými by odpor ten co nej důsledněji mohl býti pro
veden, velkolepé projevy národního vědomí a politické 
statečnosti rozbouřily moře to až do nejhlubších základů, 
vrhajíce zpěněné vlny v tvář odpůrců našich.

Odtud ten jinak nepochopitelný obrovský vzrůst 
řad sokolských, které staly se vyzývavým takřka vojem
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v onom velkém zápasu politickém, který podnikl národ 
náš s bezohledným nepřítelem. Marnými byly všechny 
tresty a stíhání, kterýmiž hleděno potlačiti mohutný 
ruch ten. Zákaz za zákazem, pokuta stíhala pokutu, 
však bez výsledku.

Ani nové „ liberální “ státní zákony základní ne- 
spomohly. Výlety považovány za nepříslušné demon
strace, spolky sokolské rozpouštěny neb stíhány pro 
pouhé zaslání telegramu, obeslání táboru neb objevení 
se nějaké masky politické v Šibřinkách sokolských. Tak 
v r. 1868 rozpuštěn Sokol lounský. Však veškeré po
kusy tyto k potlačení ruchu sokolského čelící byly jen 
prostředkem dráždivým k jeho stálému vzrůstu a šíření.

Kok 1869, 1870, 1871 a 1872 jsou nejbohatšímí 
na nové jednoty sokolské.^

V r. 1869 zřízeno v Čechách 19, na Moravě 4 jed-
X .

noty. V Cechách byly to : Sokol v Budějovicích dne 
29. srpna 1869 založený. Dne 30. srpna odbýváno prvé 
sezení výboru. Starostou zvolen JUDr. Adolf ryt. z Jung- 
mannů, do výboru mezi jinými JUDr. Vendelín Griin- 
vald a JU D r. Ant. Špínar, náčelník, jeden z nej činněj
ších z řad sokolských, dosud horlivý náčelník Sokola 
čáslavského. Dne 19. prosince 1869 odbýváno s velikým 
úspěchem prvé veřejné cvičení. Zprvu cvičeno v naja
tých místnostech, dne 13. listopadu 1873 otevřena slav
nostně zvlášt vystavěná tělocvična.

Sokol v Benešově. Prvním starostou Dr. Mykeš, 
cvičitelem V. Král z Dobré Vody. Tělocvična upravena 
v hostinci „na Čápě“. Později k nemalému rozkvětu 
přiveden Drem. Haeringem a drem. Englem Em., býva
lými to cvičiteli Sokola pražského.

Sokol v Horažďovicích založen 1. srpna 1869 hlavně 
působením St. Mayera. Cvičeno v místnostech St. May- 
erem zdarma propůjčených. První výlet uspořádán na 
hrad Hábí.
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Y Miroticích založen Sokol přičiněním náčelníka 
Lacl. Stroupežnického, starosty Dra. Haslera. První cvi
čení započalo 20. dubna 1869, první veřejné cvičení 
uspořádáno 20. června 1869.

Sokol v Nové Kdyni založen r. 1869, prvá valná 
hromada odbývána 23. ledna 1B70. Okresní výbor pře
nechal jednotě dvůr v bývalé nemocnici ku cvičení. 
Jednota brzy utrpěla hasičstvím, v r. 1875 vypovězena 
z místností a vzala r. 1876 za své. v

Y  Jilemnici zřízen Sokol přičiněním Jos. Sallera.
Sokol v Nepomuce založen 1. června 1869. Prvým

starostou byl Dr. Kubec. Dne 22. srpna 1869 odbýván 
prvý výlet do Blovic a na Hradiště.

Sokol v Rakovníku založen přičiněním Dra. Pravo
slava Trojana, c. k. notáře, Otom. Zákona, purkmistra, 
a Jos. Štěpánka, ředitele reálných škol.

Y  Sobotce přičinili se o zaražení Sokola hlavně 
Fr. Bernard, starosta města, Jan Pršín, měst. tajemník, 
Peča, Lustig, Macák, Černý a Pekelský. O valné hro
madě dne 11. září 1869 zvolen starostou Fr. Bernard, 
jednatelem Yácl. Marek. Cvičeno v zahradě Markově. 
Jednotě dostalo se darem historického praporu měst. 
gardy, zdobeného malbou Mánesovou.

Dále založeny v Čechách v r. 1869 jednoty sokolské 
v Jílovém , Lužci, Mýte, Náchodě, Nové Strašecí, Polici, 
Rokycanech, Volyni, Vyš. Mýte a Zebráce.

Na Moravě zřízen r. 1869 Sokol prostějovský, kamž 
zavedl tělocvik dle soustavy sokolské cvičitel brněnský 
Ylad. Horáček.

Sokol slavkovský přičiněním cvičitele brněnského Jos. 
Múllera.

Sokol v Olomouci a Zdáru.
Důstojným té doby projevem vděčnosti sokolské 

k prvnímu starostovi Sokola pražského Jindřichu Fiig- 
nerovi bylo postavení pomníku na mohyle jeho na hřbi
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tově Olšcanském. Náklad 5.200 zl. uhrazen Sokolem 
pražským, hlavně přičiněním Gab. Žižky a Jos. Čermáka 
a příspěvky jednot sokolských. K návrhu Besedy Umě
lecké vytesán pomník z jediného ohromného balvanu 
z lomů louňovických kameníkem br. Wurzlem. Medalion 
s podobiznou Fůgnerovou modelován Bolí. Šnirchem. 
Dne 10. května 1869 přenesli členové výboru Sokola 
pražského tělesné ostatky Fůgnerovy v novou hrobku, 
dne 25. června 1869 postaven na podstavec štíhlý je- 
hlanec, na jehož vrcholu sokol se vznáší. Sokol pražský 
zvolil v té době a sice dne 12. května 1868 za starostu 
Bedřicha Stýbla sf., muže to svědomité práce, veliko- 
myslného příznivce jednoty, který v každé době a i po 
dnes osvědčil štědrou obětavost vůči jednotě. Hodnost 
starosty zastával vzorně až do r. 1872.

Dne 18. července 1869 byl pomník Fůgnerův za 
účastenství celého národa slavnostně odhalen. Velkolepý 
průvod, v němž vedle vlasteneckých spolků 32 jednot 
sokolských 1.300 členy bylo zastoupeno, odebralo se na 
hřbitov Olšanský, kdež pomník po vzletné řeči Tyršově 
posvěcen. Vzácný tento čin oddanosti a vděčnosti k za
kladateli svému získal Sokolstvu značně na přízni i vzdá
lenějších kruhů.

Na sklonku roku 1869 založen přičiněním Sokola 
pražského Tělocvičný spolek paní a dívek Pražských, 
který s obzvláštní zručností a horlivou snahou řízen, 
na značný se vyšinul stupeň.

V roce 1870 povstalo dokonce 41 jednot a to v Če
chách : ^

V Čáslavi dne 9. srpna 1870, v kterýžto den svo
lána prvá valná hromada. Starostou zvolen „tatík“ Zelina, 
muž prostý, však charakteru vzácného. Dne 15. října 
1871 k naléhání br. Vacaty, nynějšího starosty, zavedeno 
cvičení a k účelu tomu vyslán Ant. Kůžička do Prahy 
k technickému vzdělání tělocvičnému.
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Sokol v Českém Brode založen J . Weidenhofřrem, 
starostou, R. Křepinským, náčelníkem, Šedivým, Heimem, 
Jindř. Duškem a Knížkem.

V Litomyšli sestoupilo se r. 1868 několik mužů 
a zaslalo dne 1. července žádost za schválení jednoty 
sokolské. Žádost podepsali MDr. Formánek Em., Budi
tele Jos. a Staněk Ferd. První valná hromada odbývána 
dne 17. června 1870 za účastenství 50 členů. Starostou, 
později náčelníkem zvolen Jos. Buditele, vzor to mužné 
a neohrožené povahy, druhým starostou advokát Dr. 
Vilém Brzorád.

Sokol v Radnicích založen roku 1870 přičiněním 
J .  Heraina a Huttera a 12 občany. Téhož roku od
bývána valná hromada, v níž zvoien starostou sládek 
Horbinger, místostarostou J . Herain a náčelníkem J .  Lie- 
wald. Již  v r. 1872 uspořádáno veřejné cvičení za pří
tomnosti 4 okolních jednot. Mezi členy byl značný počet 
z B řas , na jichž žádost r. 1873 zřízena filiální četa na 
Braších, kde později samostatná jednota zaražena. Cvi
čeno zprvu „u Habrů", později vystavěna tělocvična 
„na Babkovně". Spolek ten trpěl však velmi nepřízní 
obecenstva a jen nevšední obětavosti a vytrvalosti sta
rosty Jos. Heraina a br. Karla jest co děkovati, že zcela 
nezanikl. Poslední leta se prací jmenovaných opět po
vznesl a vzkvétá utěšeně.

Ve Vršovicích pomýšleno v roce 1869 na zaražení 
„čtenářsko-tělocvičné“ jednoty Sokol vršovicko-vinohrad- 
ský; schůze, které i Dr. Tyrš byl přítomen, svolána na 
den 3. září 1869. Po různých překážkách schváleny 
stanovy, na základě jichž dne 23. února 1870 nová 
schůze svolána. Od spolupůsobení občanů vinohradských 
upuštěno. V zařizující valné hromadě zvolen za starostu 
Čeněk Vávra, za náčelníka A. Libovický, za jednatele 
P. Herold. V červenci 1870 zvolen za starostu Fr. Strádal, 
muž poctivý, Sokolstva přítel šlechetný, jenž až dosud



čestný úřad ten zastává. Cvičeno zprvu v hostinci Šťast
ného. Prvý výlet uspořádán do Brandýsa.

Sokol v Lomnici založen 25. července 1870. Sta
rostou v prvé schůzi zvolen br. Jindřich Vel. Mastný 
o jednotu i Sokolstvo velice zasloužilý, který až dosud 
s nezvratnou pílí a svědomitostí v čele spolku kráčí. 
Přičiněním jeho, jakož i vzornou snahou náčelníka Jana 
Jandourka, zkušeného to odborníka a horlivého ideí so
kolských pěstitele, povznesen Sokol lomnický na stupeň 
co možná nej dokonalejší, slouže po celém kraji za vzor 
spořádané, vážným směrem se nesoucí jednoty. Jednotě 
dostalo se darem praporu, který vedl vlastenecké voliče 
lomnické k volbám „deklarantům Zimní místnost na
lézala se v sále hostince Fr. Háka, později přičiněním 
purkmistra Dr. Kabeláče byla jednotě vykázána obcí pro
stranná místnost. Dne 28. září 1871 oslaveno otevření 
nové tělocvičny veřejným cvičením v „Kordovně".

Dále založeny v Čechách sokolské jednoty v Cerhovi- 
cích, Hronove, Holiči, Hostivaři, Chocni, Josefove, Kladně, 
Lysé n. L., Mlazovicích, Merklíně, Nov. Bydžově, Pacově, 
Polně, Povensku, Píěanech, Sezemicích, Střeběticích, České 
Třebové, Třebechovicích, Vodnanech, Zbirově, Zdicích a Zá
běhlicích.

Na Moravě zřízen r. 1870 Sokol ve Výškově, kdež 
zavedl cvičení cvičitel brněnský Karel Černocký a v jehož 
řízení se zavázal později cvičitel brněnský Jan Strnad 
a Dr. Ctibor Helcelet, Sokol v Tišnově, kdež taktéž Čer
nocký cvičil, v Příkazích, Olešnici a Novém Městě.

V roce 1871 vzrostly dále řady sokolské v Čechách 
o 7 a na Moravě o 9 členů.v

V Cechách založeny:
v Sokol v Bráníku  zásluhou Václ. Kohouta, P. Francia, 

K. Řípy, K. Zimy, J .  Kašpara a J .  Novotného, v Zižkově 
přičiněním starosty K. Hartiga, náčelníka Heidelberga, 
Jadláka, Spanilého, Vacmajera, Vondráka a Zemana.

5
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V Kouřimi ujal se věci sokolské Stanislav Červíček, 
okresní tajemník, jehož přičiněním zvolen zatímní výbor 
z členů St. Červíčka, předsedy, Č. Svobody, H. Kukerle, 
Čokrta, Nejedlého, Kociána, Zedricha a Kislingera ml. 
sestávající. Jednota brzy vstoupila v život ustavivši se 
v první valné hromadě dne 25. června 1871 konané. 
U vyučování uvázal se Čeněk Svoboda, tehdejší assis- 
tent berního úřadu. Místnost cvičební najata v hostinci 
„u hrozně", později na Střelnici, nářadí obdržela jed
nota od zaniklé tělocvičné společnosti soukromé. První 
výlet pořádán 24. září 1871 do Zásmuk.

Sokol v Poličce, jehož prvým starostou byl Martin 
Štěpán, náčelníkem Jan  Šteíka, jednatelem K. Krejčí. 
Dne 23. června 1872 uspořádáno vzorné a důkladné ve
řejné cvičení v letní tělocvičně v Liboháji.

Dále založeny v r. 1871 v Čechách sokolské jed
noty ve Vysoké, Jablonci a Semitech.

Na Moravě zřízen 1871 Sokol ve Velké Bystřici 
vlivem táboru lidu v Haliči, jehož súčastnily se sokolské 
jednoty z Olomouce a Prostějova.

Sokol v Přerově zaražen v únoru 1871. Starostou 
zvolen F. Stěpka, jednatelem Fr. Mrkva, náčelníkem Vý
borný. Cvičiště propůjčeno obcí.

Sokol v Třebíči vstoupil s velikými nadějemi v život, 
avšak brzy netečností kruhů vlasteneckých zanikl.

V Královém Poli zřízen Sokol přičiněním brněnského 
cvičitele Jana Strnada dne 15. srpna 1871. Starostou 
zvolen Vil. Kuchta. Dále povstaly r. 1871 jednoty so
kolské v srpnu v Morkovicích, v září v Novém Rousínově, 
v prosinci v Uherském Hradišti, hlavně přičiněním býva
lého jednatele jednoty brněnské Dra. Frant. Brzobohatého, 
v Hodoníně a Lysicích.

Neobyčejný tento vzrůst řad sokolských na Moravě 
dlužno přičísti velkolepé slavnosti svěcení praporu So
kola brněnského dne 29. května 1871 ^uspořádané, ku
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kteréž se dostavilo as 300 Sokolů z Moravy a 800 
z Cech. Moravským jednotám, jimž dosud nebylo do
přáno, by se u valnějším počtu sešly, byl to zjev ne
tušený a dojem ohromný; přibyloť jim důvěry nejen ve 
věc sokolskou, nýbrž i v sebe samy. Pod dojmem tím 
zajisté zřízeny i v roce 1872 další jednoty na Moravě 
v Podivíne zásluhou Jana Rychmana, ve Frenštáte, Da- 
ěicích, Kyjově a Bujprechtově.

V Cechách zřízeny v r. 1872 sokolské jednoty v /Su
šici zásluhou Jos. Deppiše, Petra Pichy a v Žiželicích.

Zatím klestila si věc sokolská pracně cestu i za 
hranice zemí českoslovanských.

I na Rus zanešeno lidem českým Sokolství. V ně
kterých osadách českých na Rusi zakládány jednoty so
kolské, ač s malým pochopením, zejména snad k vůli 
kroji, který měl nahraditi vystěhovalým rodákům ztra
cený kroj národní. Proto zůstaly sokolské jednoty na 
Rusi osamoceny a na české osady upoutány, an pravý 
účel jich zcela neznám byl. V roce 1870 došla zpráva, 
že v Mirohošti na Volyni v Rusku založeny 2 jednoty 
sokolské, z nichž jedna byla spolkem jízdeckým. Dne
13. května 1870 posvěcen tam prapor sokolský arci
biskupem Kyjevským v Ostrogu.

I z jiných osad českých na Rusi přišly neurčité 
zprávy o jednotách sokolských, však dosud žel! nelze 
mluviti o Sokolství na Rusi. Věc sokolská nenalezla zde 
dosud pochopení. Však jest naděje a dle známek po
slední doby jistá záruka, že konečně i tato hráz bude 
prolomena a Sokolství stane se společným majetkem 
celé slovanské rodiny spojující uvědomělou mládež je jí 
v jednolitý, pokrevným příbuzenstvím stmelený a společ
nými ideami utvrzený svazek.

K úplnosti zprávy vzpomínám i sokolských jednot 
v Jeremně a Sv. Martinu v Uhřícli r. 1871 založených, 
brzy však zaniknuvších.

5*
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Rychleji rostly řady Sokolské v Americe. Roku 1870 
založen Sokol v Clevelandu (stát Ohio) jakožto tělocvičný 
odbor zábavního spolku Perun. Prvním starostou byl 
Urban. Cvičení vedl Trojan z Rakovníka, který přivezl 
též pražský kroj Sokolský, dle kterého první kroj zho
toven. Y r. 1871 dostavena byla nová národní síň „Slo
vanské Lípy" na ulici Croton a tato nabídla Sokolu 
nové místnosti zdarma k používání. Nečinností členů 
rozpadl se spolek v roce 1872 a teprvé r. 1877 opět 
k životu vzkříšen.

Y  Milvaukee (stát Wisconsin) zřízen r. 1870 Sokol 
jako samostatný odbor tamější „Lípy slovanské", v Bac i ně 
(Wisc.) r. 1870 jako odbor „Národní Jednoty", v B alti
more (stát Maryland) dne 7. července 1872. Jednota 
pojmenována Blesk. Prvním starostou byl Y. J .  Šimek. 
Cvičeno nejprvé v domě člena Karasa 284. N. Dallas- 
S tr . ; později na rohu Chew & Dallas ulice, na to v síni 
Pejřila na rohu Washington a Jefferson Str.

N a jihu slovanském založeny v téže době sokolské 
jednoty v Kranji v lednu 1870, kdež cvičilo vedením 
náčelníka Prosence ke čtyřiceti junů a bujará mládež 
krásného Gorenska velice si libovala v tělocviku. Y  P la
nině, Postojně a Vijpavě též tělocvik v jednotách sokol
ských zdárně pěstován.

V r. 1871 povolán za náčelníka Sokola v Lublani 
J .  Z. Veselý, cvičitel Sokola pražského, obratný to a vzdě
laný odborník, který se zápalem a nevšední láskou k věci 
sokolské jal se tuto pěstiti na jihu slovanském. Sestavil 
i tělocvičné a šermířské názvosloví*) v duchu českého 
názvosloví a zavedl je  v Sokolu lublaňském. Brzy po 
svém příchodu počal i vydávati tělocvičný list „tužní 
Sokolu za horlivého přispění starosty Murníka. Celá

*) Uveřejněno v „Novici" v ročníku 1871. B ližší zprávy při
nesl „Sokol" r. 1872 str. 122.
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slovinská žurnalistika odporučila list co nejvřeleji, však 
netečnost příslušných kruhů dala jemu brzy zaniknoutl 
J .  Z. Veselý opustil s bohatými zkušenostmi Lublaň 
roku 1872.

Vysoce zajímavým a pro poznání tehdejších po
měrů Sokolstva a jeho rozvoje důležitým jest Srovnávací 
statistický výpis jednot sokolských dle sčítání počátkem 
ledna r. 1871 Karlem Kareisem pracně uspořádaný.

Podle výkazu toho bylo počátkem r. 1871 —  131 jed
not a sice v Čechách 96, na Moravě 17, v Dolních Ra- 
kousícli 1, v Krajině 5, na Rusi 2, v Americe 8. V 117 
jednotách, které počet členů svých vykázaly, bylo úhrnem
11.056 členů, tedy průměrně 94-4 členů na jednu jed
notu. Z těch bylo 1188 zakládajících, 3697 přispívajících 
a 6048 činných. Cvičících členů bylo 3188, tedy 28*8°/0. 
I napočítáno mezi členy:

5 1 -6°/o řemeslníků a živnostníků,
12'4°/0 obchodníků,

8*4°/0 úředníků a písařů,
3*7°,o učitelů a professorň,
3*3°/0 soukromníků a majitelů domů,
o . o o  / r o l n í k f i

3-l°/o průmyslníků a továrníků,
2 ‘6°/0 advokátů a lékařů,
1-8% studujících,
l*7°/0 hospodářů a statkářů,
0*9°/0 umélců,
0-8°/o stavitelů a inženýrů,
0'5°/0 kněží,
0*2°/o spolků a jednot,
0 ’l°/0 spisovatelů,
0*1%  lékárníků,
4*6°/0 jiných stavů.

Žáků vykázáno 2-784 a žákyň 65 v 27 spolcích.
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Po celý rok cvičilo se v 73 jednotách, pouze v letě 
v 31 jednotách. Krytých místností mělo 73 jednot s plo
chou 22420°, letní cvičiště 84 jednot s plochou 10 .2950°, 
úhrnem tedy zabralo cvičiště plochu 12.5370°. Vlastní 
budovy měly jednoty v Praze, Nové Kdyni a Polici, 
vlastních letních cvičišt jednoty v Nové Pace, Úpici, 
Olešnici a Příkazech, 35 jednot mělo místnosti najaté, 
33 propůjčené. Cvičitelů bylo v 98 jednotách celkem 
214, pomahatelů 130.

Veřejných cvičení bylo uspořádáno r. 1869 11 jed
notami 12, r. 1870 38 jednotami 46. Výletů bylo r. 1870 
uspořádáno 89 jednotami 471. Jmění jednot sokolských 
obnášelo koncem roku 1870 v 75 jednotách 61.489 zl 
Smýšlení obyvatelstva k věcem sokolským bylo ve 12 jed
notách velmi příznivé, v 50 příznivé, v 7 dobré, v 5 uspo
kojivé, v 1 nerozhodné, ve 4 lhostejné, v 13 vlažné, 
v 6 nepříznivé, v 1 špatné a v 1 nedůvěřivé.

U příležitosti statistického sčítání počátkem r. 1881 
učiněn prvý pokus statistiky siloměrné, za kterýmžto 
účelem podrobilo se 1332 členů následující zkoušce: síla 
paží měřena vzpíráním 25 liber těžkých činek oběma 
pažema z připažení, síla trupu tím, že v stoji rozkročném 
oběma rukama uchopen cent a trup zvolna vzpřímen, 
sila nohou přecházením z dřepu do výponu, při čemž 
tělo zatíženo bylo padesátiliberní činkou, kterou obě paže 
v zadu svíraly. Výsledky zkoušek těchto jsou pozoru
hodný. Nejvyšší čísla křeposti vykázali obchodníci a kněh- 
vedoucí, jim  poblíž stáli hasiči, pak sluhové, strážníci, 
studující, dělníci, průmyslníci, skladníci, advokáti a lékár
níci. Nejslabšími objevili se měšťané, umělci, hospodáři, 
rolníci, živnostníci a řemeslníci. Ze všech členů nej větší 
sílu v pažích osvědčil medik Jan Fetr, cvičitel Sokola 
pražského vzepřev 50 liber 26krát, dále učitel průmy
slové školy v Ml. Boleslavi Tad. Šeller, náčelník s 24 
a učitel vyšší dívčí školy v Ml. Boleslavi Hynek Konva
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linka s 24. Největší silou trupu vyznamenal se v Lom
nici Josef Pavlousek, zástupce „Slavie“ (s 123), pak 
Jos. Čáp, stroj nik v Karlině (s 80). Největší silu nohou 
osvědčil opět Jan Fetr (81), pak pražský hasič Antonín 
Vondráček. Největší síla sokolská objevila se v Praze, 
pak v Karlině, Ml. Boleslavi, České Skalici, Kutné Hoře, 
Brně, Plzni, Nymburce, Lomnici, Nové Pace, Jilemnici, 
Nové Strašecí a Písku. Nejsilnějším osvědčil se Jan 
Fetr (177 bodů), pak Josef Pavlousek (158) a Jos. Čáp 
(140). Síla jevila se dle stáří hlavně u cvičenců mezi 
18 až 30 lety.

Zajímavý tento závod sil sokolských vrhl jasné světla 
v zdárnou činnost tělocvičnou v jednotách pěstovanou, 
která tím po prvé v rozměrech větších na jevo vystoupila.

V roce 1872 dostoupil ruch sokolský svého vrchole. 
Jak dříve vzpomenuto, spadá hlavní příčina toho na 
vrub uražené a k odporu vznícené hrdosti naší ná
rodní, která velkolepými projevy národního vědomí hle
děla vvrovnati ustoupení na kolbišti politickém. Proto 
převážná část jednot sokolských vyvolána v život a ur
čena především lesku zevnějšímu a okázalému vystupo
vání. Mnoho měst českých honosilo se býti sídlem jed
noty sokolské, však tyto zaraženy po většině jen proto, 
aby jednou neb dvakráte o některé národní slavnosti 
v stejnokroji se objevily. Ovšem že z ruchu toho těženo 
také ve prospěch opravdové, vážné práce sokolské.

Nej důležitějším podnikem doby té bylo zaražení 
českého listu tělocvičného „Sokola“. O vydávání odbor
ného listu jednáno již v r. 1865, však teprvé r. 1871 
ráznou horlivostí Dra. Tyrše myšlenka tato uskutečněna. 
Sbor redakční sestaven z členů cvičitelského sboru So
kola pražského, jimž zvláštní odbory vykázány. Y r 
dakci tu vedle hlavního redaktora Dra. Tyrše uvá



se : Vilém Kurz, kanci, fil., JUC. Frt. Eulner, inž. Fr. 
Čermák, archit. Jos Víšek, MUC. Em. Krupička, JUC. 
Jan Podpěra, Jar. Stýblo, JUC. Lud. Scheiner, prof. 
Jos. Ošťáclal, inž. Svět. Nevole, MUC. Jan Fetter a prof. 
E. Heythum. „Sokol" uvítán ovšem na všech stranách 
s nelíčenou radostí a stal se ihned důležitým pojítkem 
veškeré činnosti sokolské. Listem tím dána především 
Tyršovi vhodná příležitost k objasnění dalekosáhlých, 
velkých úkolů, jakých věci sokolské přiděliti se snažil. 
S důkladností zevrubnou, slovem plamenným a úchvat
ným dovedl clostilmouti cíl vznešených svých snah v člán
cích odborných, v které ukládal nejen bohatou zásobu 
svého všestranného vědění, leč i všechnu vroucnost a na- 
dšenost bohatýrského ducha svého. Jak  velkým byl Tyrš 
v práci, vynalézavosti, ráznosti a v slovu, tak velkým 
byl v písmu. Ano, Tyrš byl tvůrcem zvláštního, původ
ního slohu sokolského. Z každé věty, z každého slova 
vyzníval ohnivě junácký duch. Úvodní článek Tyršův, 
kterým zahájil vydávání „Sokola", nadepsaný „Náš úkol, 
směr a cíl" jest bez odporu nej znamenitější prací jeho 
literární. Co tu skvostných myšlenek, plných hluboké 
pravdy, co tu vřelosti a lásky k národu, co tu opravdo
vého pochopení poslání sokolského! Slova to zlatá, která 
by evangeliem měla býti lidu českého a písmem nezniči
telným vtesána v srdce jeho. Kdož by, porozuměv slovům 
těm, mohl v pochybnosti býti? A duchem tím nesou se 
všechny články Tyršovy, o heslech sokolských, o bran
nosti národa, o esthetickém významu tělocviku atd. atd. 
I  po technické stránce snesena v „Sokol" látka bohatá, 
.cenná, neustále k pokroku a vytrvalé činnosti povzbu
zující.

Stejně horlivě počínali si ostatní přispívatelé, čerpa
jíce z bohaté látky tělocviku se týkající, důkladných 
a vzácnýeh úvah. Tak stal se „Sokol" duševním majetkem 
vCelé obce Sokolské, v který ukládány výsledky dlouho
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leté práce a zkušenosti na poli tělocvičném. „ Sokol “ 
vydáván v roce 1871, 1872 a 1873 dvakráte za měsíc, 
roku 1874, 1875 a 1876 jednou za měsíc. Hlavními 
spolupracovníky vedle shora jmenovaných byli později: 
Jindřich Víšek, Dr. K. Schwarz, Fr. Hochmann, Aug. 
Scheiner, Vilém Fiala,v J .  Lacina, Dr. Otak. Jedlička, 
Jos. Můller, JUDr. Fr. Čížek, MDr. May dl a MDr. Hering.

Vliv nového listu byl brzy patrným. Spořádaná cvi
čení, jasné uvědomění společného cíle, ušlechtilejší kázeň 
a závodivá touha zavládly u většiny jednot našich. Jak 
dovedně uměl Tyrš vytknouti vady a nedostatky spolko
vého žití, tak znal i ukázati pravou cestu jeho. Sám jsa 
v každém směru opravdovým, hleděl i činnost veškerého 
Sokolstva v řádnou uvésti kolej. Nej důležitějším dílem 
uznával spolčení se všech jednot sokolských v jediný 
svazek a nebylo-li možno toho úplně dosíci, přičiňoval 
se o to, aby aspoň po skupinách jednotlivých v zástupy 
se srážely. Neboť tak, jak  ve spolku jen síla člověka 
k úplné platnosti se přivádí, právě tak roste i síla jednot
livých spolků v širším sdružení se spolky jinými. A té 
síly bylo zapotřebí. Probuzení národní na mnoze do
konáno, bylo záhodno počíti s probuzením sokolským. 
Sestoupením se jednot sokolských v skupiny mělo se 
utužit pravé uvědomění sokolské, vytříbit názory, zve
lebit a zdokonalit vyučování, vzájemná zjednat podpora, 
sblížit řady, získat noví spolupracovníci, což vše jedno
tlivým spolkům nemožným neb nesnadným bylo. Po
mýšleno tudíž na skupení župní. V roce 1871 uveřejněn 
v „ Sokolu “ návrh stanov župnícli Dr. Tyršem vypraco
vaný a návod k utvoření žup sokolských, jichž mělo 
býti v Čechách 6 a sice župa pražská, plzeňská, čá
slavská, kr.-hradecká, jičínská a budějovická.

Myšlenka ta také se ujala. Již  28. září 1871 sešly 
se jednoty k župě kutnohorské náležející k veřejnému 
cvičení na Horcích Kutných, při němž i závody uspořá-
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dány. Sjezdu toho súčastnily se jednoty sokolské z No
vého a Starého Kolína, Českého Brodu, Čáslavi, Něm. 
Brodu, Velími, Humpolce, Nymburka a Chocně. Úřad 
soudců při závodech zastával cvičitelský sbor Sokola 
pražského.

Jednoty českozápadní shromáždily se k sjezdu žup- 
nírnu v Plzni dne 24. září 1871. Byly to Sokol domaž
lický, merklínský, nepomucký, novokdyňský, rokycanský 
a plzeňský. Sněm zahájen Fr. Schwarzem, načež schválen 
návrh stanov župních. Při tom uspořádáno i veřejné 
cvičení a závody přítomných jednot.

Y Krkonoších ozval se statečně Sokol lomnický, 
vždy zdatný věci sokolské strážce a pěstitel na toku 
bystré Jizery. Na den 9. června r. 1872 svolán valný 
sjezd Sokolstva podkrkonošského do Lomnice, k němuž 
mužstvo své vyslaly Sokol z Jilemnice, Vysoké, Želez
ného Brodu, Semil, Lomnice, Nové Páky, Jičína, So
botky, Mlazovic, Bovenska, Vys. Veselí, Hořic, Ml. Bole
slavi a Jablonce. Veřejné jednání o utvoření župy však 
vládním komisařem zapovězeno a jednáno tudíž sou
kromě o schválení řádu župního.

Však žel! že tento zdravý ruch, k sdružení žup- 
nímu čelící zůstal marným a bezvýsledným. Všechny 
tyto nadějné pokusy zničeny již v zárodku nepřízní doby, 
která pohřbila každou ušlechtilou snahu vlasteneckou.

Na Moravě sešli se koncem roku 1871 zástupcové 
17 jednot sokolských v Brně a uzavřeli založení župní 
jednoty moravské se sídlem v Brně, jejíž stanovy roku 
1872 úředně schváleny. Hned po schválení vypsány volby 
vyslanců do výboru župního, načež se výbor župní dne 
28. dubna 1872 v Brně sešel a stanovil. Za starostu 
župy zvolen Florian Zedník z Brna, za jeho náměstka 
Dr. Fandrlík zv Prostějova, za jednatele Dr. Ctibor Hel- 
celet z Brna. Župní cvičení a první valná hromada usta
novena na den 29. a 30. června 1872 v Prostějově.
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Krátce před sjezdem došel však zákaz slavnosti, i usne- 
šeno pořádati sjezd ten ve Výškově. I to zakázáno. 
Ihned na to nejčilejší jednota moravská, Sokol prostě
jovský, bez uvádění důvodů úřadně rozpuštěna. Vše to 
působilo ovšem trapně. Většina jednot moravských v práci 
ochabla a ustoupila z kolbiště.

To byly prvé začátky všeobecné pohromy, řady naše 
stihnuvší, již  již vystupovaly hrozivě černé mraky na 
obzoru; temné obavy v srdce se vloudivší ubíraly zvolna 
síly v údech, které malátně klesaly v klín.



VII.

(Rok 1873 až 1880. — Doba úpadku. — Dr. Tomáš Černý. — 
Sokolská methoda tělocvičná. — Kroj sokolský. — Veřejná vy- 

v stoupení .  — Počátky Sokolství v Chorvatsku.)

řistupuji k době trudné, v které veškerému životu 
spolkovému v Čechách smutný nastal obrat. Pře- 

. hnaný lesk slavnostní, radostné opojení ustoupily
-dU umdlenosti a nečinnosti, rozervalostí politickou za- 

viněné. Až do krajnosti napjaté síly konečně po
volily. Byla to první známka onoho hrozného mrtva 

duševního, v které r. 1874 pochovala snahy naše ná
rodní, politická a finanční katastrofa. Zdánlivý neúspěch 
našeho probuzení vzbudil nedůvěru, polekal mysle slabé, 
tak že mnozí dlouhým bojem unaveni, ustupovali z řad 
a skládali ruce v klín. V tábor náš v nej smutnější době 
se vplazil had rozkolu a vznítil rozčilené duše k hnus
nému boji, plnému prudkých, vášnivých zápasů.

Persekuce Auersperkovská a vídeňský krach do
vršily tuto bídu.

Jak  zachovalo se v té době Sokolstvo?
Pravda, finanční mizerie, ochabnutí slavnostního 

ruchu smetlo mnohý povrchní lesk, pohltilo a odstranilo 
vše, co postrádajíc zdravých základů v popředí se dralo, 
však to jen ku zdaru našemu. Sokolstvo dříve než kdo
koli prohlídlo, že jen v práci skutečné, vytrvalé a vše-
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stranně jeho i národa život spočívá, co nezdravého bylo 
v jeho středu, zmizelo a zůstalo jádro čisté, tvrdé —  
vystříbené.

Jednoty sokolské nedaly se strhnouti v domácí spoiy 
politické, ony tím usilovněji přilnuly k velkému úkolu 
svému a krok za krokem braly se úskalím a hložím ne
příznivých časů. Byla to perná zkouška ohněm.

Spolky sokolské staly se trnem v očích vyšším 
kruhům. Ťo byl příznak celého tehdejšího směru. Pro 
červenou košili sokolskou přehlédnut důležitý význam 
jednot tělocvičných, co v jiných státech nezbytnou pod
mínkou zdravého rozvoje občanského a státního již dávno 
uznáno, to u nás odsuzováno a kaceřováno co nejdůsled
něji. Neduživé, nestatečné a všeho zápalu prosté mužstvo 
vysoko ceněno nad statné a mužné postavy, jaké od- 
chovati se měly v jednotách sokolských. Á když ne
stačily zákazy a tresty, použito jiných prostředků.

Žmalátnělý lid, bez upřímných a nestranných vůdců, 
tápal ve tmách, klesal v úplnou lethargii a hrobaři jeho 
uspávali je j podle zvyku despotů římských poskytujíce 
mu „panem et circenses". Co tu vynalezeno hraček, 
uniforem, co tu zlata a stříbra věšeno na ješitné, mar
nivé loutky, jen aby leskem tím zaslepeny byly zraky 
a odvráceny od pravého lesku. S tím vším zápasiti 
muselo Sokolstvo, jehož rudé košile příliš prostě se vy
jímaly před kabátem veteránským, ostrostřeleckým, hasič
ským a pod. V jednoty sokolské zanášeny všechny možné 
účely, jen aby přední, totiž pěstění mužnosti, hrdosti 
a nepoďdajnosti z nich byl vytlačen, valná část jednot za
měněna v jednoty hasičsko-tělocvičné, načež liasičství — 
mluvíme dnes otevřeně —  pohltilo v jednotě Sokolství. 
Pro darovanou stříkačku neb skvostný prapor zaprodány 
volnost, bratrství a Sokolství.

Ochablostí vědomí národního řídly i řady sokolské, 
tělocvik se svým účelem ideálním, ne na prospěch oka-
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mžitý a hmotný vypočítaný, nevyhovoval. Proto tvořili 
z jednot sokolských hned též hasičské. Hasičství má 
i pro povahy nejobmezenější účel a cíl úplně jasný, 
užitečnost jeho každý chápe a proto mnohému zcela 
v pořádku se zdálo, když tělocvik dle náhledu jeho přec 
jen důležitost illusorní mající s věcí tak praktickou 
v jedno se spojí. Že bud jedno neb druhé, někdy oboje 
tím trpí, z počátku ovšem nikomu nenapadlo, však po
zději k výstraze věků příštích až příliš jasně se ukázalo.

Nadarmo voláno z Prahy a varováno před živly 
zhoubnými, nadarmo výbor a sbor cvičitelský Sokola 
pražského dne 10. srpna 1875 k obcím a jednotám so
kolským vážnou zaslal výstrahu před krokem tímto, lid 
náš stoletými útrapami a nátisky ve své mravní hodnotě 
a síle porušen, pojednou nedal se vyhojiti. Byl to na všech 
stranách smutný ústup. Šosáctví, úzkoprsost a vlažnost 
národní slavily vítězný pochod do krajů českých.

Rok co rok klesal počet jednot sokolských, dříve 
tak nadějně se tužící spolky jeden po druhém zanikaly. 
Zatím zřízeno sice něco nových spolků, však týž je  brzy 
stihl osud. Tak v roce 1873 založen v Čechách Sokol 
na Břasech a Královicích, na Moravě roku 1873 v Telči, 
r. 1874 v Lechoticích. Taktéž v Prostějově podařilo se 
r. 1874 znovu zříditi jednotu, jejíž ustavující valná hro
mada dne 1. února 1874 se odbývala. Starostou zvolen 
Fr. Možný, jeho náměstkem Jos. Wait, náčelníkem řádný 
a osvědčený cvičitel Jan Machner. Cvičení započalo za
čátkem března v tělocvičně „Matice školské“, dne 20. 
září 1874 odbýváno první veřejné cvičení. První výlet 
podniknut dne 25. května 1874 do Drahan.

Vedle jmenovaných zřízeny v těchto letech sokolské 
jednoty v Čechách v Malešici, Bechyni, Hostomicích, 
St. Kolíně, Plaňanech a Zamberku; na Moravě v Litovli 
a Ivančicích.
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Za to ubývalo jinde a mnohý statný spolek opustil 
řady. K vyzvání br. Jaroše Stýbla v r. 1875 dalo známku 
života svého ze 128 jednot dříve v Čechách a na Mo
ravě se tužících, pouze 71, z nichž 22 pěstovalo hasič- 
ství a 7 hodlalo tak učiniti. V tomto seznamu statistic
kém uvedeny co činné sokolské jednoty v Benešově, 
Brandýse vn. L., Bráníku, Břasech, Brně, Budějovicích, 
Čáslavi, Čes. Brodě, Dobříši, Domažlicích, Frenštátě, 
Hořicích, Humpolci, Jaroměři, Jičíně, Jilemnici, Karlině, 
Kladně, Kolíně, Kouřimi, Královicích, Král. Dvoře, Král. 
Hradci, Kutné Hoře, Litomyšli, Lomnici, Lužci, Lysi- 
cích, Mělníce, Ml. Boleslavi, Náchodě, Nepomukách, Nové 
Kdyni, Nové Pace, Novém Městě n. Met., Nové Strašecí, 
Nymburce, Olomouci, Opočně, Pácově, Písku, Plzni, Po
lici, Poličce, Praze, Prostějově, Příbrami, Příkazech, Pře
rově, Radnicích, Rakovníku, Rokycanech, Roudnici, Se- 
milech, Slaném, Smíchově, Sušici, Strakonicích, Uher. 
Hradišti, Val. Meziříčí, Vodňanech, Volyni, Vršovicích, 
Vysoké, Vys. Mýtě, Výškově, Záběhlicích, Žebráce, Žel. 
Brodě a Žižkově.*)

Nebylo dosti na tom, že boj ováti se muselo s před
sudkem, copem, šosáctvím, pohodlím, zmalátnělostí, sla
bostí a mdlobou, nadešel i boj bratrů s bratry. Sokolstvo 
šlo křížovým ohněm a kdekoliv odbočilo z přímé dráhy, 
ihned strhnuto bylo v divý vír rejdů stranických a v jistou 
zavlečeno záhubu.

Toť výstraha pro budoucnost!

Sokolstvo musí v každé době povznešeno býti nad 
hádky politické, ono tvořiti musí silou paží i ducha 
pevnou hradbu, o je jíž čelo odrazí se každý útok vášni
vého strannictví. Účel a cíl Sokolstva jest příliš jasně

*) „Sokol“ ročník 1875 čís. 12.
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vyznačen, poslání jeho příliš důležité, než aby ono mělo 
býti zneužito k malicherným účelům rozvaděných vojů.

Tím jasněji září v oné době hrdinná neústupnost 
poctivých vojů sokolských. Mezitím, co všude kypěla 
vášeň a syčela zášť, kdy na místě posvátného nadšení 
k společné službě národa ozývala se vřava krutých zá
pasů bratrovražedných, voláno z řad Sokolstva:

„Čím temnější a zakalenější jest obzor nadějí národa 
našeho, tím silnější budiž naše vytrvalost, tím vydatnější 
činnost, tím pilnější naše práce, pod  prapory sokolskými 
nechf vládne jenom silný cluch svornosti, pam átka Fiigne- 
rovct, jehož veškeré snažení nejlépe se zrcadlí v hesle „Ni 
zisk, ni slávu!11, zažehnejž od jednot našich každou vášeň, 
všechnu řevnivost a ješitnost osobní, buďmež všichni svorní 
a  rovni, všichni za jednoho a jeden  za všechny. Ano, 
k tomu zářícímu slunci všech ctností občanských spěj veš
keré naše snažení, vždy výš a výše vzplaniž naše láska  
k vlasti a čím více duje mrazivý vichr po sadech našich, 
tím mocněji nechf plane oheň nadšení, našeho upřímného 
snažení.u

A skutečně možno bylo na mnoha místech zříti 
muže přesvědčení nezvratného, kteří, ač různého politi
ckého smýšlení, přec svorně bděli nad zachováním jed
noty v jednotě, bratrství v bratrstvu a dovedli toho, že 
spolky sokolské nczmateny spory domácími, vytrvaly ve 
své vznešené službě národní.

Y  roce 1876 dostoupila krise nej vyššího vrchole. 
Dr. Tyrš chorobou stižen hledal úlevy v Alpách. Vydá
vání časopisu „Sokol“ následkem tísní finančních na čas 
zastaveno, ze všech stran dorážely vlny v bratrský střed 
náš, však láska a oddanost k věci sokolské zažehnala 
i tento mrak, mužnému úsilí jednotlivců podařilo se 
zničiti zmiji nešváru a udržeti lodku naši nad vlnami 
moře rozčeřeného.
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Z víru tohoto vystupuje v skvělých rysech postava 
Dr. Tomáše Černého,*) jemuž přední toho zásluhu při- 
čísti sluší, že Sokolstvo v této době zachovalo sobě ne- 
zkalené vědomí velkého poslání svého.

Dr. Tomáš Černý byl mezi oněmi, kteří prvé po
ložili základy k zaražení Sokola pražského. Přesvědčení 
o mravní ceně věci sokolské, čistý původ je jí a vzne
šený cíl, připoutaly i je j k sobě zajisté samy, bez cizího 
vlivu a získaly v něm nezdolného a rázného zastance. 
Již v r. 1864 povolán za náměstka starostova v Sokolu 
pražském a jedva že po úmrtí Fiignerově prvé se pře
hnaly bouře na mladou družinu sokolskou, nastavil Tomáš 
Černý svá prsa na je jí  obránu. Šlo tu především o za
chování tělocvičny tak vzácné a drahé, o zachování dů
stojné pověsti a dobrého jména, jež muselo vykoupeno 
býti oběťmi převelkými. Tomáš Černý kráčel v čele zá
chranného mužstva a především jeho úsilí podařilo se 
zachovati rodině sokolské pevného a jistého hnízda. 
Utužen v prvních těchto bojích stál on tím neohrože
něji v dobách příštích na přední stráži, bystrým okem 
sleduje všechna hnutí tábora sokolského. Stále jsa  v středu 
jeho, sdíleje s ním všechny strasti a slasti dobyl sobě vše
obecné úcty a lásky po všem Sokolstvu.

*) Dr. Tom áš Černý narodil se dne 16. srpna 1840 v Nym
burce, studoval v Praze na gymnasiu akademickém a odbyv studia 
právnická byl dne 19. prosince 1862 povýšen na doktora veškerých 
práv. R. 1869 stal se advokátem v Praze. Jak o  důmyslný a obratný 
právník a znamenitý obhájce, hlavně v politických procesech čes
kých redaktorů za doby Herbsto - Giskrovské osvědčený, získal 
sobě v krátkém  čase jm éna slavného. Dne 6. září 1882 povolán 
na stolec starosty hlavního města království českého. Již  z prvého 
prohlášení, kterým náhledy své o úřadu tom ^naznačil, vyznělo 
mužné, vlastenecké a sokolské vědomí Dr. Tom. Černého, jem už on 
dovedl v každé době úplné platnosti zjednati. Složiv v r. 1885 
významnou hodnost starosty, zanechal po sobě vděčnou paměť 
obce i národa. Sokolstvu českému zůstane on na vždy chloubou, 
okrasou a světlým vzorem.

6
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Starostenství v Sokolu pražském pro obzvláštní po
stavení jednoty této vyžaduje v každé době muže celého, 
rozhodného, o jehož prsa odraziti se musí každý útok 
na čest neb bytí jednoty. Co tu přišlo v letech sedm
desátých bouří a vichřic, které rozmetaly a poškodily 
tolik sokolských lodic a tu osvědčil se Černý býti do
vedným kormidelníkem. Jeho příklad a slovo utišily 
každý pokus o zanešení sváru národního i do budovy 
sokoiské, jeho šlechetná obětavost udržela i na dále 
v bídných časech jednotu v stavu čestném a bezúhon
ném. Odtud ta srdečná, věrná oddanost a úcta, s kterou 
k Černému lne všechno mužstvo sokolské.

Dne 6. září 1882 povolán Tomáš Černý za starostu 
Prahy a u vědomí velkého úkolu toho složil úřad sta
rosty v Sokolu. Prvý odchovanec řad sokolských octl 
se na prestolu hlavního města království Českého, aby 
osvědčil dosah mravních zásad v Sokolstvu pěstěných. 
Učinil tak co nejskvěleji. Tomáš Černý bdí dosud svě
domitě nad sdružením sokolským a zůstane mu zajisté 
vydatným ochráncem i v dobácíi příštích, aby ono za
chovalo sobě ryzí a čistý ráz a ideál prvých dob svého 
poslání.

Svědomitou péčí Dr. Tomáše Černého a neohroženou 
vytrvalostí Dr. Miroslava Tyrše zůstalo jádro Sokolstva 
nedotknuto i v dobách nejtrudnějších, přilnuvši tím úžeji 
k vlastnímu povolání svému. Dne 20. března r. 1873 
podniknuto v Praze první závodnickécvičení, jehož před
ním účelem bylo, aby členové naučili se měřiti své vlastní 
schopnosti a dovednost svou, hledíce předčiti jeden dru
hého v horlivém cvičení a závodu ušlechtilém. Tím směrem 
upraven spůsob zařízení toho, všechnu marnivou a lichou 
ctižádost vylučujícího.

Po ustálení soustavy sokolské obrácen zřetel k spů- 
sobu vyučování, h methode tělocviku. Bylo nutno přede
vším methodicky upraviti rozvrh cvičební tak, aby v každé
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hodině cvičební veškerému svalstvu pozornost byla věno
vána, na to přikročilo se k rozvrhu cvičení nářadových. 
Čím více a podrobněji k methodickému vyučování při
hlíženo, tím více objevovala se nutnost, aby netoliko 
odvětví, nýbrž i druhy cvičební pro jednotlivé hodiny 
se stanovily, na kteréžto důmyslné a výhodné roztřídění 
tělocvik zahraniČný dosud nepřipadl. Ani nej svědomitější 
péče cvičitelova nestačí, aby povždy s určitostí v pa
měti měl, který druh cvičební na tom neb onom nářadí 
s družstvem svým probral a zda se to stalo u srovna- 
losti k důležitosti a bohatosti druhu samého. Tuto část 
práce a přemítání odejmul cvičiteli rozvrh, při němž 
nejen k odvětvím, leč i k jistým druhům cvičení při
hlíženo. Jen  v takovémto rozvrhu spočívá na konec 
záruka, že nic důležitého při cvičení se nevynechá, že 
látka cvičební v skutku se vyčerpá, že všem druhům 
v pravém poměru se cvičí, jen tím se zabezpečuje cvi- 
čencům vyučování methodické, všestranný vývoj tělesný 
a všestranný a vydatný pokrok cvičební.

Na konec upravena i stupnice nesnadnosti cvičení 
a družstvům dle jich vycvičenosti přidělena, čímž zří- 
zenost práce tělocvičné dovršena, a methoda sokolská 
k soustavě sokolské důstojně přiřaděna. Netřeba po- 
dotýkati, že znamenitá práce ta jest po většině dílem 
geniálního ducha Tyršova, který za horlivé pomoci cvi- 
čitelského sboru pražského důležitý ten úkol s nejkrás
nějším provedl zdarem.

V r. 1873 vystoupily jednoty sokolské v mohutném 
celku o velkolepé a významné slavnosti Jungmannově dne
16. července uspořádané a po té sešli se dne 17. čer
vence zástupcové 38 přítomných jednot v místnostech 
pražské „Umělecké besedy“, aby se uradili o otázce 
kroje sokolského, která se stala v oné době předmětem 
čilých úvah. I  usnešeno se na volbě komise z bratří 
Čermáka, Novotného, Srba, Stýbla Jar., Tallovitze Ferd.
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a dr. Tyrše sestávající, která po bedlivém uvážení ná
hledů v poradní schůzi této vyslovených předložila ná
vrhy své valné hromadě Sokola pražského dne 26. října 
1873 a Sokola brněnského dne 11. ledna 1874 odbývané, 
v nichž za souhlasu všech jednot schválen nynější kroj 
sokolský z čapky, kajdy a spodků z látky šedé, řemenu 
s monogramem a košile červené sestávající. Změny ty 
skutečně všude brzy provedeny a tak přijat jediný kroj 
po všem Sokolstvu na znamení jednotnosti a jednoli
tosti jeho. Kroj ten přijali i Sokolové jihoslovanští, 
pouze čapku za širák zaměnivše a v poslední době 
i Sokolové polští ponechavše si na místě čapky polskou 
konfederatku. Jednotnost kroje dodala řadám našim 
zvláštního společného rázu, který zejména v hromadném 
vystoupení dojemně působí a k spořádanosti a úhled- 
nosti celku znamenitě prospívá. Podobného souladu po
strádají všechny cizozemské spolky tělocvičné, jichž prů
vody bývají nejpestřejší směsicí rozmanitých krojů. Soulad 
ten zachová si Sokolstvo zajisté i na dále a bude-li třeba 
změny kroje, stane se tak jedině k společnému, všeobec
nému souhlasu všech jednot sokolských.

V roce 1874 provedeno Sokolstvem dílo velké, dů
stojné, postavení velkolepé a mohutné mohyly na poli 
u Přibyslavi, kde nepřemožitelný hrdina a válečník 
slavný Jan Žižka z Trocnova rekovnou sklonil šiji před 
smrtí neúprosnou. Myšlenka ta br. Janem Ottou v So
kolu pražském pronesená, po 6 let k provedení připra
vována. Obětovností jednot sokolských přispěno hojně 
k nákladu s tím spojenému a dne 20. září 1874 pomník 
.za účastenství více než 60 jednot sokolských a mnoha 
tisíců lidu českého po slavnostní řeči dra. Edv. Grégra 
odhalen. Pomník ten ze žulového kamene vystavený 
spočívá na podstavci zbudovaném z balvanů od sokol
ských jednot a jiných spolků zaslaných. Náklad na jeho 
zbudování obnášel as 7000 zl. Činem tímto osvědčilo
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Sokolstvo jarou vlasteneckou snaliu svoji co nejlépe. — 
Dne 15. listopadu roku 1875 oslavena desítiletá pa
mátka úmrtí Jindřicha Fiignera zasazením pamětní desky 
na budovu Sokola pražského a domácími slavnostmi po 
všech jednotách sokolských. —  Dne 31. května 1876 
vystoupily sokolské jednoty ve velkém počtu o pohřbu 
Františka Palackého, jehož se súčastnilo 57 jednot a tu 
ukázalo Sokolstvo i v dobách nej trudnějších, že v středu 
jeho dosud stejně mocně hárá vědomí cíle vytknutého. 
Ob čas vyšlehly z nitra jeho jasné plameny daleko ši
roko osvětlujíce kraje české dusnými mraky zastřené.

Koncem r. 1874 dostavena a účelu svému odevzdána 
nádherná tělocvična Sokola Kolínského, o jejíž provedení 
nej větších zásluh sobě získal jednatel Jan Tumlíř. Plány 
k tělocvičně sdělal architekt Blecha z Prahy. Základní 
kámen položen dne 29. června 1873.

Obětavosti a vytrvalosti hloučku sokolského poda
řilo se konečně dovršiti významné dílo to, zbudování 
vlastního Stánku nákladem as 45.000 zlatých. Tím za
ručena ovšem trvale budoucnost a účinný život horlivé 
této jednoty. Cvičení převzal zde r. 1871 br. A. Hájek 
a br. Sebesta, posluchač to prvého kursu cvičitelského, 
který později jmenován vojenským učitelem tělocviku 
v Novém Městě Vídeňském a co taký vzorně a neúnavně 
dosud působí.

V r. 1877 zbudoval sobě vlastní tělocvičnu Sokol 
vršovický dle plánu stavitele Bob. Holečka s nákladem 
4400 zl.

Sokol pražský zůstal ovšem i v těchto dobách věren 
zásadám svým, jako jasný maják do temné bouře záře 
a s ním statně držela se valná část uvědomělých jednot 
sokolských na českém venkově, ukazujíce cestu k ná
vratu na dráhu spasnou. Členové sboru Sokola praž
ského konali stále úlohu apoštolů sokolských po všech 
vlastech. Z dlouhé, statné jich řady vzpomínám MDra.
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Frant. Altmanna, který po zdárném, neúnavném půso
bení v Sokolu domažlickém, zbirožském a cerhovickém 
v junáckém věku dne 19. června 1873 v Doubravce 
v předčasný lirob sklán, Em. Heithuma, později cvičitele 
Sokola vídeňského, MDra. Karla Schwarze, Ferd. Wer
nera později horlivého náčelníka a nezdolného pěstitele 
ideí sokolských v Pardubicích ( f  21. dubna 1885), MDra. 
Karla Maydla později cvičitele sokola vídeňského a MDra. 
Ot. Frankenbergra, později náčelníka Sokola kladenského.

Vděčné vzpomínky zasluhuje švarný MDr. Otakar 
Jedlička  ( f  7. září r. 1884), horlivý člen Sokola praž
ského a věci sokolské až do posledního dechu svědomitý 
obhájce, který osvěžil literaturu sokolskou mnohými zda
řilými pracemi belletrickými a zejména zajímavými po
pisy výletů, jichž se jako praporečník súčastnil.

K dalekosáhlému úkolu zvolen cvičitel Sokola praž
ského br. Frant. Hochmann, který povolán byl v dubnu 
1873 za cvičitele Sokola lvovského, aby zařízení sokolské 
přenesl na půdu polskou. Hochmann ujal se úkolu jemu 
svěřeného s mužnou odvahou a svědomitostí. Již  v květnu 
téhož roku uspořádáno dle vzoru českého veřejné cvi
čení ve Lvově. Krokem tím upoutány zraky veřejnosti 
polské na nový neznámý spůsob tělocviku a značná 
návštěva cvičenců zdála se velkých nadějí vzbuzovali. 
Hochmann vybral si sbor mladých cvičitelů (předov- 
níkň), které co denně cvičil a je  v theorii vyučoval, tak 
že brzy česká soustava a methoda tělocvičná na půdě 
polské trvale zakotvena a žáky Hochmannovými, ze
jména pak horlivým A. Durskim co nej důkladněji byla 
upevněna. Záslužné dílo podnikl dále Hochmann v Polště 
upravením polského názvosloví tělocvičného, které co 
nejúžeji připnul k názvosloví českému, čímž docílena 
znamenitá výhoda porozumění u věcech tělocvičných 
obou národností. Poslání Hochmannově v Polště však 
konec učinily neurovnané poměry jednoty a nepřízeň
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zištných soků, pro kteréž příčiny opustil on počátkem 
r. 1875 Lvov, přijav místo učitele tělocviku na školách 
ve Vršci v Banátu.

A brzy bylo mu převzíti úkol sokolského pionýra 
na jihu slovanském a to v Záhřebu. Do r. 1859 nebylo 
zde ani stopy o nějakém vyučování tělocviku, teprvé 
počátkem r. 1859 převzal vyučování to na všech ústa
vech záhřebských Bedřich Singer. V roce 1874 vznikla 
i v Záhřebu myšlenka, uvésti v život jednotu tělocvičnou, 
což se i hlavní zásluhou Torbara, ředitele škol, poda
řilo. Dne 5. listopadu 1874 potvrzeny stanovy a 27. pro
since 1874 odbývána první valná hromada, v kteréž byl 
zvolen za předsedu Ivan Vončina ( f  1. prosince 1885). 
Cvičení vedl Singer, jemuž pomáhal Andrija Hajdenak 
učitel na vzorné škole, jehož zásluhou utvořeny hlavní 
základy tělocvičného názvosloví chorvatského.

Po úmrtí Singerově r. 1876 povolán za učitele na 
všech ústavech záhřebských Fr. Hochmann, který za
čátkem r. 1877 převzal vyučování v Sokolu záhřebském. 
První jeho starostí bylo vyučovat čekatele učitelství tělo
cviku, aby tito na školách národních prospívati mohli. 
V červenci r. 1877 uspořádáno veřejné cvičení, jehož 
úspěch přiměl vládu k zřízení zvláštního lOtýdenního 
běhu tělocvičného v Záhřebu, druhý podobný běh po
řádán v Oseku, třetí opět v Záhřebu. Boku 1877 za
razil Hochmann společně s Hajdenakem tělocvičný list 
„Sokol* zejmena pro učitele, aby tak obeznámil uči
telstvo s tělocvikem a vytříbil a spořádal názvosloví 
tělocvičné. Vláda list ten vřele odporučila všem uči
telům v Chorvátsku a ve Voj. Hranici. Žel! že list 
ten netečností kruhů, jimž sloužiti měl, po jednom roce 
přestal vycházeti. Nicméně pracoval Hochmann jinými 
prostředky na povznešení věci tělocvičné a právem může 
býti nazván tvůrcem chorvatského Sokolství. Zůstav 
věrným a oddaným žákem Tyršovým, čerpal z bohatého
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zřídla 'toho co nej vydatněji a jest až dosud nejhorli
vějším pěstitelem vzájemnosti sokolsko-slovanské.

V letech 1875— 1879 nepřibylo v Čechách mimo 
znovu založeného Sokola v Lounech r. 1876 ani jediné 
jednoty sokolské, Sokol v Lysé a Kladně úředně roz
puštěny. Ještě hůře vedlo se na Moravě, větší část 
jednot zanikla, jiné přetvořeny v spolky hasičské. Krom 
toho neustála persekuce úřadů. Po Sokolu prostějovském 
rozpuštěn Sokol přerovský a r. 1877 Sokol brněnský.

V září r. 1879 odbýváno na oslavu lOtiletého trvání 
Sokola v Olomouci veřejné cvičení za četného účastenství 
Sokolstva z Čech i z Moravy, čímž opět vzbuzena na 
Moravě chuť ku práci. Pokus o znovuvzkříšení župy mo
ravské tenkráte učiněný, setkal se však opět s nezdarem. 
K tomu bylo zapotřebí ještě důkladného zotavení.

V Americe zatím rok co rok nové povstávaly jed
noty. Dne 3. června 1873 založen v Cedar Rapids (stát 
Jova) odbor Sokol Čtenářského spolku a setrval tak až 
do 3. července 1881. V době té stal se samostatným 
a přijal jméno „Tyrš.11 Cvičení odbývalo se v síni čte
nářského spolku. Kroj spolkový přijat dle vzoru praž
ského. Dne 10. října 1881 věnován jednotě o velké 
slavnosti prapor od paní a dívek českých.

R. 1874 založen Ceskoamerický „Šokolu v Kewaunee 
(stát Wisconsin) přičiněním bratří Ringsmuthů, Hane- 
lovského, Hurta, Kačerovského, Nahlíčka, Říhy, Kožíška, 
Roubala, Hromasa a Čadka. První schůze odbývána dne
1. srpna 1874. Cvičeno v síni Slovanské Lípy.

V Chicagu vedle „Sokola" zřízen „Ceskoamerický 
Sokolu, v Člevelandu vedle „Sokola" nová jednota 
vČech.“ Roku 1875 založen „Sokol" v St. Paulu (stát 
Minnesota), jehož tělocvična se nacházela v místnostech 
Fr. Broma a v Detroit (stát Michigan) hlavní zásluhou 
J .  Buňaty. Činnost v poslední jednotě zahájena dne 
13. listopadu 1875. Cvičírna nalézala se v hostinci Fr.
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Procházky v Antoinette ul. Cvičení řídil zkušený cvi- 
čitel Frant. Liška. Jednota nazvána „Sokol Budivoju. 
R. 1879 zbudovali členové ač počtem skrovní, vlastní 
vkusnou budovu.

V červnu r. 1877 založen as desíti krajany Sokol 
v Omaze (stát Nebraska) přičiněním Fr. Jelena. Cvičeno 
v síni Y. Kučery. V r. 1879 přistoupila k dvěma již 
stávajícím spolkům sokolským v Chicagu třetí jednota 
„Gechie“ působením zasloužilého Aug. Vojenského, a G. B. 
Reišla. Prvním starostou zvolen Fr. Tichý. Cvičeno

e v hostinci Němečka. Později zřízen zde spolek čtvrtý 
nSokol plzeňský. “

V roce 1878 spojily se americké spolky sokolské 
v ústřední svazek „Národní jednotu sokolskou“ k pod
nětu Sokola New-Yorského. Účelem jednoty bylo po- 
vznešení poměrů tělocvičných, podpora duševního roz
voje Čechů amerických a vzájemná podpora ve případě 
úmrtí. Prvým starostou zvolen J .  Bělohradský. Každý 
třetí rok odbývati se měl sjezd jednoty. Jednota pořá
dala velká přebornická cvičení, z nichž první odbýváno 
dne 4. srpna 1879 v New-Yorku, druhé 8 .-  10. srpna 
r. 1881 v Detroit.

Na konec dlužno mi vzpomenouti vzdáleného po- 
bratima na Balkáně, Sokola v Svědci, kde roku 1879 
přičiněním v inženýra Vaška Roubala a bratří Proškň 
tamějšími Čechy založena podle vzoru sokolského jed
nota tělocvičná. Tělocvična zařízena v staré mešitě. 
Starostou zvolen Jiří Prošek, náčelníkem Roubal, cviči- 
telem B. Šimáček, Bohdan Prošek a Hazafi. Mladý 
Sokol však brzy protivenstvím a nechutí se strany bul
harské pronásledován, zhynul.



VIII.

(Tělocvik školský. — Sokolská literatura. — Rok 1881. —
Obrat k lepšímu.) §

i

zavedení a rozvoj tělocviku v zemích českých 
má přední a nej větší zásluhu české Sokolstvo, 
které ukázalo dalekosáhlý význam jeho v žití 
občanském, národním i státním a s vážnou a 

\ opravdovou snahou jalo se je j pěstiti ve svých 
cvičímách. Sokolstvo mělo i hledělo napraviti 

to, co zanedbáno bylo netečností kruhů povolaných. 
Kdežto v jiných zemích, kde všestranný prospěch tělo
cviku pro zájmy obecní a státní dokonale pochopen, 
především stát sám i obce jemu nej větší pozornost vě
nují, za přední podmínku řádného vychování mládeže 
je j stavíce a v každém ohledu o jeho rozšíření a pěstění 
se starajíce, bylo v tomto směru v Rakousku až dosud 
velmi málo vykonáno. To co jinde nutným požadavkem 
rozvoje národního dávno již uznáno, pokládáno u nás 
nejen zbytečností, leč přímo nebezpečnou hračkou, zájmy 
státu ohrožující. Středověké, šosácké náhledy tyto jsou 
charakteristickou známkou celé doby a jejího směru. 
Mnohde i obce i „na slovo vzatí“ paedagogové zaže- 
hnávali nejnesmyslnějšími důvody tělocvik, bláznovstvím, 
koraediantstvím a zbujností je j nazývajíce a celé války 
křižácké proti němu podnikajíce. Jen  bublinou vzdu
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chovou byly zákony, které zavedení tělocviku na školách 
nařizovaly, poněvadž sebe nepatrnější záminkou bylo 
možno je  obejiti. Školám nedostává se tělocvičen, ne
dostává se zkušených, odborně vzdělaných učitelů tělo
cviku, o jichž vychování vůbec ani nejmenšího kroku 
dosud neučiněno, nedostává se jednotné osnovy cvičební. 
Naprostá neznalost tělocviku v kruzích učitelských vedla 
pak k odstrčení a úplnému zanedbávání jeho na školách 
našich. Tu opět byly jednoty sokolské jediným vydat
nějším zdrojem, k němuž horlivější z kruhů učitelských 
se obraceli, hledíce na cvičištích sokolských zjednati 
sobě praktickou a theoretickou znalost tělocviku a tak 
stali se i horlivými nositeli a šiřiteli soustavy sokolské 
po školách českých.

Sokolstvo konalo tedy u nás úkol prvého obhájce 
a zastance tělocviku, klidíc za to sobě nepřízeň a pode
zřívání vlády a bídné ústrky hloupého, zdravého smyslu 
pro blaho obecné zcela zbaveného šosáctva. Co vše na 
jich bedra uvalováno!

Však přec nadejde doba, kdy význam jednot sokol
ských, výchoven to statných, zdravých, otužilých a od
hodlaných obránců vlasti i státem bude uznán a plně 
oceněn. To bude čestné zadostučinění!

Poměrně vlažná pozornost povolaných kruhů učitel
ských k tělocviku byla i příčinou mdlé činnosti literární 
v oboru tomto. Nebylo ani jinak možno, vždyť obor ten 
vyžaduje upřimné snahy, značné zkušenosti a té se všude 
nedostávalo. Hlavní středisko a pramen literární pro
dukce tělocvičné byl ovšem v Sokolu Pražském.

Drem. Tyršem vydané „Základy tělocviku“ byly nej
lepším zřídlem ku dalšímu podrobnému vzdělávání látky 
a upravení je jí pro zvláštní potřeby. Nej větší část práce 
této vykonána samým Tyršem a jeho vrstevníky v časo
pisu „Sokol“ (r. 1871— 1876). K úplnému přehledu 
české literatury tělocvičné uvádím dříve již vzpome-
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nutých učebných spisů tělocvičných, které před „Základy 
tělocviku“ vydány byly, jsou to:

Bohd. Ardelta „Dívčí tělocviku vydaný r. 1862 ná
kladem I. L. Kobra v Praze.

Karla E. Kobra „ Úvod do tělocvikuu r. 1863 ná
kladem téhož.

Ad. Hájka „Prostocviky11 vydané r. 1863 u Pospí
šila v Chrudimi.

V roce 1868 napsal Dr. M. Tyrš pro dílo „České 
válečnictví, “ které za spolupracovnictví Em. Friedberga- 
Mírohorského, Karla Procházky a Dra. Tyrše v názor
ném atlasu k „Slovníku naučnému“ vydáno bylo, výbornou 
stať o tělocviku vojanském, v kterém především ku .vý
cviku brannému přihlížel.

Vydání „Základů tělocviku“, v nichž látka cvičební 
co nej dokonaleji sestavena bvla, uvedla další práci 
v řádnou kolej. V duchu jich ujalo se díla více sil od
borných, které s různým úspěchem na dráze té po
kračovaly.

J . Z. Veselý vydal nákladem I. L. Kobra v Praze 
r. 1872 „Rukověť tělocviku pro školy a spolky11 a r. 1873 
„Tělocvik pro školy nižší a středníu nákladem Mikuláše 
a Knappa v Karlině.

Záslužnou práci vykonal prof. Dr. Vilém Kurz vy
dáním „Úvodu do tělocviku školskéhoC( v Praze r. 1874 
nákladem Fr. Urbánka, a po vynešení nových zákonů 
a nařízení ve věcech školských vydáním „ Učebné knihy 
tělocviku pro ústavy učitelské“ v Praze r. 1876 nákladem 
Fr. Urbánka.

Fr. Klíma, učitel tělocviku na Smíchově, vydal roku 
1870 nákladem A. F . Novotného „Tělocvik pro Školy ná
r o d n í  a r. 1882 svým nákladem „Tělocvik mládeže Škol 
obecných a  měšťanských,u

Fr. Beneš, učitel při vzomé škole pražské, sepsal 
a v r. 1875 vydal „Návod ku prostocvikuí( a r. 1879
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nákladem Mikuláše a Knappa „Návod k tělocviku škol
skému.u

Albín Kučera, učitel tělocviku v Brně, vydal roku 
1876 „Tělocvik na školách občanských a měšťanských, “ 
r. 1876 překlad Hofmannovy učebné osnovy pod názvem 
„Učebný plán pro tělocvik na chlapeckých a dívčích Ško
láchu zároveň s pojednáním „Základy náuky o cvičeních 
pořadových dle soustavy Spiessovyf r. 1877 „Rukověť 
tělocviku nářadového“ a r. 1885 v duchu německého tělo
cviku „Soustava a methoda tělocviku školského

Fr. Kučera vydal r. 1872 v Jindř. Hradci nepatrné 
dílko „Tělocvik11 především o cvičeních prostných po
jednávající.

A dolf Štvrtník, učitel v Budějovicích vydal r. 1882 
„Různé črty ku vyučování tělocviku pro učitele a kan
didáty.11

V novější době pracuje literárně v oboru školského 
tělocviku Aug. Krejčí, učitel tělocviku při c. k. vyšší 
reálné škole v Karlině, který napsal dosti dobré spisy 
„Příruční kniha pro učitele tělocviku1,1 r. 1886 u Miku
láše a Knappa v Karlině vydaný a „Cvičení pořadová 
pro školy a spolky.“

0  vylíčení léčivě tělocvičných pohybů, „které zname
nitě působí při rozličných chorobách obojího pohlaví," 
pokusil se Gustav Požděna spiskem „ Tělocvik zdravotníu 
v Kolíně r. 1881 vydaným.

Tělocvik v hry mládeže uvedl r. 1873 Ad. Po
tůček dílem „Hry mládeže“ a Jan  Tykač ř. 1880 spisem 
„ Hry tělocvičné.11

Dějinám tělocviku Sokolstva věnováno více spisů; 
tak především zmíněné již „Sborníky sokolské“ za rok 
1865, 1866 a 1868 Drem. Tyršem a B. Čermákem se
stavené.

K. B. Kober vydal r. 1867 malou sbírku zpráv 
a článků sokolských pod názvem „Sokol “ Karel Karejs
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spořádal roku 1871 důkladný „statistický výpis“ jednot 
sokolskýcli; Gustav Požděna vydal r. 1876 stručné „Dě
jiny tělocviku,í( Mir. Tyrš r. 1868 popsání „hodu olym- 
pického.u Důležitými prameny historickými jsou zprávy 
v časopisu „Sokolu uveřejňované a samostatně vydávané 
výroční zprávy některých jednot sokolských.

Vysoce zasloužilým zjevem v oboru českého tělo
cviku jest sl. Klemeňa Hanušova, první cvičitelka tělo
cvičného spolku paní a dívek pražských a učitelka tělo
cviku při ústavě ku vzdělání učitelek v Praze. Je st to 
náhodou přešťastnou, že i český tělocvik dívčí nalezl 
záhy po utvoření tělocvičné soustavy sokolské pilné a hor
livé pěstitelky v sl. Hanušově, která seznámivši se co 
nej důkladněji se soustavou Tyršovou, upravila tuto s ne
všední obratností pro tělocvik dívčí. Roku 1869 založen 
tělocvičný spolek paní a dívek pražských, jehož technické 
řízení převzala sl. Hanušova, postavivši se tak v čelo 
tělocvičného ruchu českých paní a dívek. Již  r. 1872 
vydala nákladem Bedř. Stýbla spis, obsahující bohatou, 
dle vzoru pražským sborem cvičitelským vypracovaného 
upravenou sbírku cvičení prostných jako prvý díl „Dívčího 
t ě l o c v i k u Sbírka ta s vhodným výkladem a návodem 
methodickým vydána po druhé r. 1877. nákladem Fr. 
Urbánka. V r. 1878 a 1879 vydala jako druhý díl „Dív
čího tělocviku“ cvičení pořadová s písněmi a hrami. 
Třetí díl cvičení nářadová právě se chystá k tisku. Práci 
té, o značné píli, znalosti a zručnosti odborné svědčící 
dlužno vysloviti plné uznání. V r. 1883 vydala dále 
sl. Hanušova „Dětský t ě l o c v i k návod jak dítky útlého 
vStáří cvičiti a pohybem zdravě zaměstnávati, r. 1885 „ Hry 
míčem pro veselou m ládeži Již  tato neúmorná činnost 
literární svědčí o pilné a svědomité pracovnici, která, 
postavivši se na odpor zastaralým předsudkům o vy
chování žen, samojediná upravila tělocviku dívčímu 
pevnou a výhodnou dráhu.
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I u ostatních národů slovanských dán teprvé Sokol- 
stvem podnět k literární produkci tělocvičné. Tak ná
kladem Južniho Sokola a Matice slovenské v Lublani 
vydán r. 1880 první slovinský spis tělocvičný „Nauk 
o telovadbi“ O časopisu „Južni Sokol“ již zde zmínka 
učiněna.

V srbštině psal o tělocviku Mijatovič, učitel šermu 
v Bělehradě, a Petr Predragovič, učitel tělocviku v Kra- 
gujevaci, který vydal roku 1873 „Kratka uputstva za 
predavanje gimnastike u osnovnim školama.íc

Chorvatské písemnictví tělocvičné zahájil r. 1875 
zmíněný již Andrija Hajdenak, který vydal r. 1875 
„Njemačko-hrvatsko nazivlje za tjelovježbu i  nazivlje za 
mačevanje*, prvý to pokus chorvatského názvosloví tělo
cvičného. R. 1875 vydal týž „Tjelovježba u pučkoj školiu 
a r. 1878 „Djetinje sigre za mládež obojega spola.u

Literární činnosti Fr. Hochmanna již  vzpomenuto 
dříve. Vedle „Sokola11 a „ Ruko vodníku za tjelovježbu 
u pučkoj školi“ napsal Hoclmiann r. 1884 pro poslu
chače učitelského ústavu #Tjelovježba u pučkoj Školi.u 
Dále budiž uvedeno dílo „G-imnastika za učitel je  pučkich 
učiona i  učiteljske pripravnike.* *)

Prvá polská kniha tělocvičná jest Dra. Faleckího 
brožurka „O gimnastyce hygienicznéj i  lekarskiéju roku 
1863 ve Varšavě vydaná. R. 1867 vydal W. Piasecki 
„Slownictwo gimnastyczne.11 Roku 1871 vydáno ve Var
šavě obšírnější dílo „Gimnastika raejonalnau bez udání 
spisovatele a „Gimnastika domowaíl od J .  B. Wagnera. 
Veškerá tato díla polská byla upravena dle tělocvičných 
knih německých, teprvé v novější době počíná se praco- 
vati dle české soustavy sokolské snahou horlivého Ant. 
Durskiho, náčelníka Sokola lvovského.

*) Viz úvahu F r . Hochmanna o chorvatské literatuře tělo
cvičné v časopisu „Sokol1* ročník 1881 str. 61.

7
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Takové byly základy slovanské literatury tělocvičné, 
která ač v počátcích se nalézajíc, přec o horlivé snaze 
a dobrém pochopení věci tělocvičné zřejmě svědčí. Dou
fejme, že ustálené a příznivější poměry přispějí k plněj
šímu jejímu rozvoji a dokonalosti.

Léta sedmdesátá zanechala v řadách sokolských 
bohatých zkušeností. Pravda, že nej větší a závažnou 
příčinou klesání jednot sokolských byly poměry časové, 
povšechná ochablost lidu, tíseň finanční, nepřízeň skry
tých i zjevných odpůrců národních i vlastního českého 
šosáctva, však dlužno pravdě průchodu dáti, vinu toho 
nesly i nedostatky v samém středu sokolském, rozbroje 
vnitřní, marnivost jednotlivců, nestálost a nečinnost, které 
rozbily nejeden spolek nadějný.

Pozoruhodno jest, že nejrychleji a nejsnáze zanikly 
jednoty ty, kde tělocvik již  z předu a původně byl 
vedlejším účelem a nikdy s opravdovostí se nepěstoval, 
kde spolek jen výhradně k okázalému neb slavnostnímu 
vystupování byl založen. Kde však pravá činnost sokolská 
vládla, tam všude udržel se spolek i za všeobecného 
ochabnutí.*)

Po delším strádání překonána konečně první zkouška 
ohněm, které Sokolstvo v letech sedmdesátých bylo vy
dáno. V národe našem nadešli opět jasnější dnové. Trpká 
zkušenost svedla rozvaděné strany naše v společnou práci, 
uzavřen mír po tolikerém zápasu.

Sebrali jsme síly své, spolky zašlé k opětnému 
životu vzkříšeny, spolky nové zakládány a v starých 
jednotách zavládl všestranný a svěží ruch, zejména když

*) Yiz znamenitý článek Dr. M ir. Tyrše „o příčinách upa
dání a  o prostředcích k obživení jed not sokolských. „Sokolu ročník 
1881 str. 21.
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v plném šiku vstoupeno opět ma veřejné kolbiště poli
tické. Ruch národní zřejmě se znovu zmohl, poměry 
peněžní částečně se zotavily a tím nastal i pro Sokolstvo 
obrat příznivý. Nadešla doba činů, znovu vzešlo slunko 
naděje nad zakaleným obzorem a v paprscích jeho záři
vých opět vznesla se peruť sokolská nad řadami českých 
vojů. Mužné heslo „Tužme s e !“ novou silou zahřmělo 
po vlastech, prapor sokolský opět vesele bil v svěží, 
jarní vzduch.

I v dobách nejkrutějších pevnou zůstavše baštou 
české národnosti, vzmohly se jednoty sokolské tím moc
něji v době utěšenější a opět šly vesele v čele.

Dne 29. srpna 1880 odhalen u velké účasti Sokol-
V  A V

stva pomník Zižkův u Čáslavi, bohatýrská postava hrdin
ného bitce volala opět mužstvo sokolské k nastoupení. 
Již  v tomto roce zříme opět v kruh sokolský nově vstu
pující jednoty na znamení opět vzpruženého vědomí 
sokolského.

V Čechách zaražen r. 1880 Sokol v Březnici při
činěním náčelníka Skřivánka a znovu v Lužci, na Mo
ravě v Holešově. Statistický přehled jednot sokolských 
v Čechách a na Moravě koncem června 1880 br. Jar. 
Stýblem sestavený vykazuje 86 jednot s 7812 členy, 
z nichž 2010 bylo cvičících.

V r. 1881 založen v Čechách znovu Sokol v Novém 
Bydžově přičiněním starosty K. Ningra. Cvičeno zprvu 
v sále „u lva“ pak „na kopečku. “ Náčelníkem zvolen
A. Kotěra. V červenci r. 1881 založen znovu Sokol 
v Poděbradech. Starostou zvolen A. Vorlický, náčel
níkem V. Kvis. Prvé veřejné cvičení uspořádáno dne
17. září 1882 v „Oboře.“

Na jihu slovanském vztýčen r. 1881 prapor sokolský 
v Terstu. Starostou zvolen Yučkovič, cvičení vedl Iv. 
Lavnič.

7*
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Sotva že ruch sokolský znovu se povznesl, slyšeti 
bylo již jasného a zvučného hlasu Dr. Mir. Tyrše vyzý
vajícího junstvo české v spořádané šiky. Prvním lednem 
r. 1881 vyšlo prvé číslo nového období časopisu „Sokolu, 
v němž Tyrš poukazuje na právě překonané zloby ča
sové, volal k návratu na cestu ušlechtilé práce sokolské, 
k návratu k pravému a jedinému účelu. V záslužné práci 
té stál opět Tyršovi po boku cvičitelský sbor Sokola 
pražského, zejmena bratří Jar. Stýblo, Frant. Kožíšek, 
Čeněk Holas, Alois V. Prager, Vil. Fiala, Viktor Ho

mola a více jiných.
Vliv odborného listu toho byl na všech stranách 

patrným. O častých a četně navštěvovaných sjezdech 
sokolských pilně rokováno o nápravě života jednot sokol
ských. Dne 6. června 1881 sjeli se členové jednot sokol
ských ze severovýchodních Čech v Jaroměři a usnesli se 
mimo jiné o otázce a příčinách upadání a o prostředcích 
k oživení jednot sokolských na následující resoluci:

„Jednoty sokolské vraťtež se k původnímu účelu 
s  hesly: „Volnost, rovnost a bratrství,“ aby řídíce se 
pravidlem: „Páže tuž, vlasti služ" ve všech oborech 
vlastenecké práce s vytrvalostí neúmornou pracovaly, 
aby kde nestává sborů hasičských jednoty sokolské věci se 
chopily, kde zvláštních jednot hasičských stává, s nimi se 
slučovaly v jednoty tělocvično-hasičské „Sokol.u Iteso- 
luce tato vyvolala však na všech stranách živý odpor 
a Sokol jičínský odpověděl jí  jadrnými, přímými slovy: 
„Zřizování sborů hasičských v jednotách sokolských a slu
čování se s nimi, pokládáme za nej větší nebezpečí pro 
jednoty sokolské, máineť ve věci té zkušenosti vlastní 
a příklady odstrašující z nejbližšího okolí, kde zřízení 
sboru hasičského bylo počátkem konce jednoty sokolské. 
Úkol náš jest příliš jasný a vážný, tak že z celé duše 
připojit se můžeme k výroku předního Sokola, „ze jednot 
tělocvičných na prosto jest nedůstojná, aby existenci svou
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haňčstvím teprve ospravedlňovaly.u Všeobecný téměř sou
hlas s odpovědí touto byl patrným důkazem nového 
zdravého směru v řadách sokolských, kterému vhodným 
spůsobem dán výraz památným „ desaterem “ Dr. Tyrše 
v č. 11. „Sokola“ r. 1881, které končí slovy: Zkrátka 
pomozmež si sami, nemluvme mnoho, ale konejme svou 
povinnost. “

V ohlasu probuzeného vědomí sokolského podal 
Dr. Tyrš ve valné hromadě Sokola pražského dne 
4. dubna 1881 návrh na svolání prvého sjezdu všesokol- 
ského v Praze r. 1882 k společnému osvědčení životní 
síly české a nadšená, vroucí slova jelio nesla se od kraje 
ku kraji, od sídla ku sídlu sokolskému rozněcujíc všude 
bujarou touhu po setkání se a utužení společné snahy. 
Na všech stranách chutě napnuty síly, v jednotách roz
proudil se nový život, obec sokolská chystala se jarou 
myslí k velkému svátku. Právem volal časopis „Sokolw 
počátkem r. 1882: „ Uzavíráme v knize dějin sokolských 
oddíl, v němž oprávněné a neoprávněné žalozpěvy o upa
dání naší věci zapsány jsou. Pryč s nimi! Jen  mužná 
píseň sebedůvěry zaznívej na dále lirdě z úst našich,u
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o dvaceti letech dána konečně příležitost veškeré 
věci sokolské, aby ona před zraky veřejnosti v celé 
síle a mohutnosti své předstoupila. Pražský Sokol 
vyzval mužstvo sokolské k společnému sjezdu 
a vystoupení, „aby umlčeny byly pomluvy těch, 
kteří z důvodů jakýchkoliv u veřejnosti o úpadku 

•věci naší mluví, kdežto ona naopak, jak čísla nezvratně 
dokazují, opět svěžeji vzrůstá a zbavivši se prázdných 
•vněšností s jasnějším uvědomím o pravých cílech svých 
budoucnosti zabezpečené a utěšené směle v ústrety 
kráčí. “

Vyznání toho po všech sídlech sokolských s nadšením 
uposlechnuto. Po důkladné, tuhé práci sokolské a svě
domitých přípravách spěli muži a juni ze všech končin 
krajů českoslovanských, od šunmých hvozdů šumavských 
po zasněžené Krkonoší, od Moravěnky milé i z ohnivých 
krajů jižních v zlatou slovanskou Prahu naši k prvému 
sjezdu všesokolskému.

18. března 1882 slavilo Sokolstvo spůsobem velko
lepým své prvé hry sokolské, prvé Olympiády, které 
v plné míře význam poslání i práce jeho projevily.

v
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V nepřehledném triumfálním průvodu královskou Prahou, 
za jásotu všech vrstev národa kráčelo as 1600 Sokolů 
pod vesele vlajícími prapory dunícím krokem na cvičiště, 
kdež před tváří shromážděného lidu v mužném zápolu 
vydali svědectví o odvaze a síle své, o zdravém základu 
mohutného svazku  ̂ svého. Y průvodu tom zastoupeno 
bylo 76 jednot z Čech, Moravy a drazí hosté z Ameriky, 
Vídně, Lublaně a Záhřebu. Celkem napočtěno v průvodu 
110 čet po 12 mužích, 56 náčelníků, 70 cvičitelů, 60 
starostů a 57 praporů. Cvičení prostná na úpravném 
cvičišti na ostrově střeleckém 650 členy provedená, 
cvičení 50 družstev na nářadí a 6 sborů cvičitelských 
poskytovalo obraz velkolepý, plný jarého a svěžího, 
ruchu.

Poprvé setkalo se tu veškeré Sokolstvo slovanské 
a stisklo si navzájem mužné pravice na utvrzení velkého 
bratrského svazku. Poprvé vystoupily tu voje sokolské 
společně v práci povznášející a hřímavé pozdravy s tisíce 
prsou pronášené hluboko se vryly ve vnitro naše, po
znali jsme věc svou v plné síle a kráse, poznali ji  
všichni, kdož dříve proti ní se stavěti troufali neb vý
znamu jejího podceňovali. Slavností tou významnou 
rázem v prach povaleny všechny překážky rozvoji věcí 
naší vstříc se stavící, všechna srdce naplněna důvěrou 
v příští zdar je jí a mysle mocně vzpruženy k nové, vy
trvalé a opravdové sokolské činnosti. Bylo to skvělé 
vítězství ideí sokolských a triumf jejího geniálního 
tvůrce Dr. Mir. Tyrše, kterému v ty dny dojemný vzdán 
hold úcty, oddanosti a lásky věrných řad.

Okamžikem tím nastává nová doba v dějinách 
Sokolstva. Účinek slavnosti jubilejní byl na všech 
stranách mocný a veliký, činnost jednot vzpružena 
a zvýšena a noví zástupové hlásili se v bratrský kruh 
sokolský. Již  koncem r. 1882 stoupl počet jednot 
v Čechách a na Moravě na 120. Založenyť nové jednoty



v Čechách v Chotěboři, Kostelci n. Orl., na Moravě 
v Bzenci, kdež věci horlivě se ujal starosta a spolu 
náčelník Jan  Rychmann, v jehož zahradě, nářadím opa
třené cvičeno, a v Třebíči.

V r. 1882 dostalo se Sokolu pražskému zvláštního, 
čestného daru, rodného domku Husova, zakoupeného 
sbírkou celého národa, Svatoborem uspořádanou. Od 
r. 1882 lze stále stopovati rostoucí řady jednot sokol
ských.

V r. 1883 založeny sokolské jednoty v Duchcově, 
kdež k horlivé snaze starosty Chmelíka dne 24. června 
1883 ustavující valná schůze odbývána, v Osiku u Lito
myšle, v K ladně  přičiněním náčelníka MDr. Franken- 
bergra, bývalého cvičitele Sokola pražského. Cvičení 
v řádně zařízené tělocvičně měšťanské školy zahájeno 
12. února 1884. V Sadské ujal se věci jednatel Krátký. 
Starostou zvolen J .  Janák. Mnohoslibného úspěchu do
cíleno založením „Sokolaw v slavném sídle husitském 
Táboře, důležitém to středisku života sokolského na 
Českém Jihu. Přední toho zásluhu dlužno přičísti uvě
domělé družině jednateli Ant. Choceňskému, náčelníku 
JU D r. Janu Bláhovi, pozdějšímu starostovi JUDr. Lan
govi a náměstku Janu Setunskému. Ustavující valná 
hromada odbývána dne 20. května 1884. Prvé výlety 
uspořádány do Benešova, Přiběnic a na Hutě. Mladá 
jednota tato postavila se brzy v čelo Sokolstva jiho
českého, zasahujíc vydatně v činnost jeho a vyvolávajíc 
k životu nových jednot v okolí svém. Sokol v Chlumci 
n. C. zřízen snahou občanů Friče, Rádla a Joska. Dne 
28. října 1883 odbývána první valná hromada, v níž 
starostou zvolen J .  Rádi. Čvičení konáno ve škole mě
šťanské vedením Joska.

K novému životu dále v r. 1883 probuzen Sokol 
v Domažlicích, Nové Kdyni a Turnově. Statistický výkaz 
Jar. Stýblem v tomto roce opět provedený a v časo
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pisu „Sokol" uveřejněný vykazuje v Čechách a na Mo
ravě 95 jednot sokolských s 10.565 členy, z nichž bylo 
2.664 cvičících a 2H8 cvičitelů.

A opět vidíme Tyrše pracujícího na oblíbené myšlénce 
své, na spojení Sokolstva českoslovanského v ústřední 
spolek, který měl zvýšenou právě činnost stále pod
něcovat, řídit a podporovat. Stanovy spolku toho po 
společné úřadě Sokolstva vypracovány a znovu k schvá
lení podány, avšak stihl je  opět týž osud jako všechny 
dřívější kroky. Táž stereotypní odpověď „jednota jazyku 
nemá s věcí tělocvičnou nic společného".

Zatím nastoupil v přední řad nový, zdárný spolu
pracovník. Povoláním Dr. Tomáše Černého v úřad pri
mátorský uprázdněn stolec starosty v Sokolu pražském. 
Jednomyslnou volbou členstva o valné hromadě dne
2. “dubna 1883 zvolen novým starostou JUDr. Karel 
Linha, muž povahy ryzí a vřelé mysli vlastenecké, 
který s plným vědomím významné hodnosti této, vstoupil 
odhodlaně v šlépěje zdárných svých předchůdců, násle
duje ve vzorné, starostlivé péči, obětavosti a rozvaze 
jich příkladu. Naděje, jaké Sokol pražský v nového 
starostu skládal, byly zcela oprávněny, neb muž, jenž 
za krátkou dobu si rázem všeobecné úcty a lásky dobyl 
a tak velkou řadu mužných vlastností objevil, dostojí 
zajisté věrně úkolu naň vznešenému.

Vliv slavnosti jevil se i u velké míře ve vnitřní 
činnosti jednot. Zkušenosti let minulých vedly ovšem 
k poznání, že především v důkladném upravení činnosti 
technické leží záruka trvalého bytí a proto znamenáme 
od roku jubilejního potěšitelnou nápravu v poměrech 
cvičebních. Tělocviku věnována vážná pozornost, řady 
cvičenců horlivě zřizovány a doplňovány a staráno se 
pokud možno bylo o řádný dorost cvičitelský. S mate
riálem k jubilejní slavnosti spracovaným pořádána po
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celém venkově veřejná cvičení, ba pomýšleno i na zřizo
vání vlastních tělocvičen.

Nejvýmluvněji svědčily o této rostoucí snaze velko-. 
lepé slavnosti, při nichž veřejným cvičením vždy nej
čestnější místo vykázáno, tak zejména slavnost 20ti- 
letélio jubilea Sokola plzeňského dne 5. srpna a slavnost 
svěcení praporu Sokola prostějovského na Moravě dne 
8. července uspořádaná. Vliv loňského sjezdu byl zde 
již jak v hromadném vystoupení, tak i ve cvičení veřej
ném patrný.

V nově probuzeném tomto ruchu vznikla šťastná 
a pro budoucí život sokolský vysoce důležitá myšlénka 
vychování příštího dorostu sokolského. Zhoubné následky 
moderního spůsobu života pracovního, vvužitkování sil 
nedospělých k úplnému jich vyčerpání, vliv řemesel na 
znetvoření a vysílení různých, zejména nižších tříd 
lidstva pocítěn dávno i v národu našem, jehož dělnosti, 
zachovalosti a síle fysické i mravní tím na všech stranách 
stále pohroma hrozí. Tento úbytek zdravosti a svěžesti 
sledován jest zcela přirozeně ochablostí i otupělostí 
pro vyšší zájmy lidské, národní nestatečností a omrze- 
lostí, jež jako zhoubná rakovina šíří se po celém našem 
ústrojí národním, ničíc již v zárodku každou ušlechtilejší 
a vznešenější snahu. Nebezpečím tím ohroženy zejména 
třídy řemeslnické, jichž tělesné vychování zanedbáno 
s hříšnou, do nebe volající lhostejností.

Sokolstvo české obrátivši zřetel svůj na smutný 
tento stav lidu našeho, podniklo především úkol čisté 
lidskosti, hledíc nahraditi to, co na dokonalosti žití lid
ského dobou naši porušeno, ono posloužilo u velké 
míře hospodářským zájmům národa, hledíc zvýšením 
tělesné síly a zdravosti i dělnost jeho povznésti, ono 
platných služeb prokázalo i myšlénce národní, zavádějíc 
mládež útlou v tělocvičny své, kdež jí  vedle cvičení 
tělesného vštěpovalo lásku k vlasti, k cnostem občanským,
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odchovávajíc ji  zvolna v uvědomělé, zdatné vlastenecké 
mužstvo.

Otázka cvičení mládeže uvedena na denní pořádek 
rokovací již o zmíněném sjezdu jednot ze severovýchod
ních Čech v Jaroměři r. 1881 odbývaném, byla tam 
s všeobecným souhlasem přijata a nejdříve v jednotách 
sokolských v Opočně, Jaroměři, Nové Pace a Jilemnici 
v život uvedena. V r. 1883 uchopil se věci té čilý 
Sokol kolínský, který otázku tu vřele všem jednotám 
k uvážení odporučiv, sám cvičení mládeže řemeslnické 
zavedl. Příkladu toho následováno u ostatních jednot 
a již  dnes možno s oprávněnou radostí pohlížeti na 
zdárné výsledky snahy této, které v krátké době se po
dařilo statnou již řadu jinochů odchovati. Ovšem že to 
dosud zlomek nepatrný, však počátek jest mnohoslibný 
a spojeným silám snad se konečně podaří dosíci vrchole 
přání, aby na konec všechna mládež česká, škole od
rostlá až do věku mužného v tělocvičnách sokolských 
byla vychovávána. Jaký z toho prospěch národu i samé 
věci sokolské vzejde, musí ukázati nedaleká budoucnost.

Koncem r. 1880. učiněn nový pokus s vydáváním 
„Sborníku Sokolského“ péčí A. V. Pragra a V. Zářeckého, 
který měl vedle odborných, praktických článků i pře
hledy statistické podávati a tak věrným býti obrazem 
postupného rozvoje věci sokolské. Věc se ujala, „Sbor
níku rok od roku stále v dokonalejším spůsobu vydáván, 
až stal se téměř nezbytným a pro dějiny Sokolstva vele
důležitým průvodčím, v kterém zejména bohatá látka 
statistická jest uložena.

Dozvukem prvé slavnosti všesokolské bylo vydání 
„Památníku Sokola P r a ž s k é h o epochálního to díla 
v dějinách literatury tělocvičné, v němž sebrány draho
cenné památky dějinné ze života Sokola pražského, 
vzácné, láskou k společné věci dýšící statě a vážná po
jednání vědecká. U velký úkol ten uvázali se a jemu



116

co nejčestněji dostáli bratří Jos. Miiller a Ferd. Tallo- 
witz, jichž přičiněním vydáno r. 1884 skvostné, obsáhlé 
dílo toto, na něž Sokolstvo české právem hrdo býti 
může. Nej důležitější stať, dějiny Sokola pražského po
chází z obratného péra Můllerova.

Dílem tím učiněn i šťastný počátek belletrie Sokol
ské, která později v různých podnicích, zejména výlet
ních a 'pamětních listech bujně rozkvetla.

K doplnění literární činnosti sokolské v posledních 
letech uvádím životopisy Jindřicha Fiignr.ra a Mir. Tyrš* 
péčí Sokola pražského r. 1885 a 1886 vydané.

V r. 1884 dostoupil počet jednot sokolských v Če
chách a na Moravě na 110.

V

V Cechách založeny:
Sokol v Nov. Benátkách dne 24. května 1884 při

činěním starosty Vencla a náčelníka Vonostránského, 
v Blatné, kdež cvičení vedl náčelník Beran, v Hlinsku, 
kdež starostou zvolen Dr. Malínský, v Holešovicích-Bub
nech', starostou zde zvolen J .  Hůbsch, náčelníkem Ant. 
Erben. Cvičiště v sále hostince „u zeleného stromu 
V Červ. Kostelci dne 30. září 1884, starostou tu zvolen 
Linhart, cvičiště upraveno „u města Prahy “. Již v únoru 
r. 1885 odbýváno prvé veřejné cvičení. V Kralupech 
zřízen Sokol zásluhou horlivého náčelníka Karla Stulíka, 
bývalého cvičitele Sokola pražského, dne 23. července
1884. Starostou zvolen MDr. Čtrnáctý, cvičiště upraveno 
v místnostech cukrovaru. Jednota ta, shromáždivši pod 
prapor svůj upřímné a osvědčené vlastence, vyšinula se 
v krátkém čase na vysoký stupeň dokonalosti.

Sokol v Kuklenách založen 20. září 1884 péčí ná
čelníka Frant. Rosslera a starosty Dr. Marka; cvičeno 
v sále „u Pilnáčků“, v Lihni přičiněním Buchara, Bu- 
kovského, Deutsche, Havleny, Kalase, Klazara, Matury, 
Pechana, Ronka, Svobody, Valtra a Vondřicha. Cvičiště 
zřízeno v hostinci „u Deutschů“. Starostou zvolen Yoctář,
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náčelníkem Klazar. Cvičení vedl cvičitel Sokola praž
ského Pechan. Dále založena r. 1884 jednota sokolské 
ve Velvarech, kdež zvolen starostou Tomsa, náčelníkem 
Lukáš a znovu k životu povolány v Poličce a v Sobotce, 
poslední zásluhou bývalého cvičitele Sokola pražského 
Dr. Lud. Scheinera.

Na Moravě založen • znovu Sokol v Hodoníně a ve 
Znojmě. Po dvaceti letech podařilo se konečně i v třetí 
zemi koruny sv. Václavské, na Slezsku vztýčiti prapor 
sokolský a to v Opavě dne 17. května 1884 přičiněním 
J . Zacpala. Starostou zvolen Kolofík, cvičení zavedl 
Bláha, bývalý člen Sokola pražského.

Probuzený a stále rostoucí ruch sokolský vedl ovšem 
také k veřejnému okázalému vystupování, které dokonce 
měrou přílišnou počalo na odiv se stavěti. Slavnosti 
svěcení praporů, základních kamenů tělocvičen, jubilea 
atd. o překot svolávaly čety sokolské do všech končin 
napínajíce v rozsáhlých přípravách až do úplného vy
čerpání síly, zanechávajíce pak po sobě místo osvěžující 
vzpomínky jen ochablost a zemdlenost. K slavnostem 
připojována veřejná cvičení, k nimž téměř zvláštní slav
nostní družstva odchová vána a cvičena. Rok 1884 byl 
vrcholem tohoto slavnostního proudu, dlužno vzpome- 
nouti jen velkých slavností položení základního kamene 
k tělocvičně Sokola v Jičíně, Hoře Kutné a Čes. Brodě, 
slavnosti otevření tělocvičny Sokola v Hradci Králové, 
slavnosti svěcení praporu Sokola v Mozirji, Přerově, 
Nov. Bydžově, jubilejní slavnosti ve Yalaš. Meziříčí 
atd. Ruch ten musel míti za následek omrzelost v řadách 
našich k slavnostem podobným, jimiž pravidelná činnost 
jednot na dobro porušena, cvičení jednostranně pěstěno 
a značný spůsoben rozklad, kdyby v čas se nebyly ozvaly 
varující hlasy a v život nevstoupilo spásonosné zřízení 
župní, o němž dále bude promluveno. Většího zdaru 
docíleno velkými společnými výlety sokolskými, v jichž



118

pořádání především Sokol kolínský znamenitě se osvědčil, 
který již r. 1879 zdařilý společný výlet na Sněžku 
a r. 1880 do Zámrsku a Teplic uspořádal. V r. 1882 
podniknut péčí jeho českým Sokolstvem velký výlet do 
Brna a jeskyň slupských, kteréžto příležitosti použilo 
Sokolstvo moravské a české obyvatelstvo brněnské 
k mohutnému osvědčení své životní síly. Výlet ten měl 
dalekosáhlých účinků na vzpružení národního vědomí 
v Brně, ba na celé Moravě.

ř
Úspěchem tím povzbuzen vyzval Sokol kolínský 

v r. 1884 sokolské jednoty k prvé společné návstéve 
bratří slovanských, Sokolů polských, k nimž vždy jsme 
chovali sympathií nej vroucnějších, příbuzností pokrevní 
a společnou snahou utvrzených. Cílem výletu byl Krakov, 
živý hlasatel bývalé slávy a moci Polsky, lirdé sídlo 
Jagiellonců, mohyla Kosciuszkova a Wandy. Iv vyzvání 
Sokola kolínského vylétly dne 15. srpna 1884 četné 
houfy Sokolů z Čech i Moravy v družnou Polsku, od- 
kudž vstříc se jim  nesl srdečný, nadšený pozdrav. Ob
jevení se českých Sokolů na půdě polské spňsobilo vše
obecné pohnutí, Krakov vítal je  co nej okázaleji v zdech 
svých, ač snaha jich a cíle dosud zde neznámými byly. 
Teprvé tímto výletem získána i Polska věci sokolské 
po stránce národní a po stránce čistého demokratismu. 
V nezapomenutelných oněch chvílích, kdy český Sokol 
kladl na mohylu bohatýra Kosciuszka vavřín uznání.
kdy Krakov s okázalou nádherou zdravil a hostil své %}
bratry ze zemí českoslovanských vzplály vysoko smělé 
ideály o vzájemné součinnosti veškeré mládeže slovanské 
v čestném zápasu na uhájení a po vznešení velké věci 
slovanské.

Čeho holubičí nedocílila povaha, k tomu dospěti 
možno jen společnou, mužnou odvahou ve vlastní, uvě
domělé síle založenou; vzájemná sokolská činnost vý



119

letem tímto utvrzená byla prvým, nadějným k tomu cíli 
krokem.

Y radostný jásot od zdí Krakovských se nesoucí 
vedral se však náhle hrozný, ohromující výkřik z daleké 
ciziny od nebetyčnýcli Alp, poslední vzdech z prsou 
sokoiích, poslední záchvěv srdce bohatýra Tyrše, k ně
muž na sta junáků českých lnulo láskou nejupřímnější 
a nejčistší. Po dlouhé, unavující práci, jaké vyžadovalo 
vůdcovství v Sokolstvu, jež stvořil, odchoval a zušlechtil, 
k němuž přilnul vroucí láskou otcovskou i vážná věda, 
které síly a prostředky své s horoucí touhou byl věnoval, 
odebral se v polovici července 1884 v údolí Oetzské 
v klidnou, ruchu světového daleko vzdálenou vísku Oetz, 
kdež v hostinci bodrého Haida se ubytoval.t.

Zde událo se hrozné neštěstí, kteiým v chladný, 
ledový hrob ciziny schvácen tvůrce a vůdce Sokolstva, 
muž, jenž v mysli své vždy vlast jen nosil, jenž v zá
pasu o bytí lidu českého v srdcích našich smělost budil, 
jenž v pažích našich sílu pěstil ku zdatnosti, jarosti 
a moci národa. V pátek dne 8. srpna r. 1884 neblahým 
osudu řízením stoupaje po srázné cestě kol říčky Aachy 
sklouzl a sřítil se v hroznou propast, v tajemný proud 
vod, které s příšerným hukotem pohltily je j v lůno své.

Toť byla rána nenahraditelná, bylť Tyrš až do 
smrti své duší a vůdcem všeho žití sokolského, k němuž 
celá obec sokolská vždy zraky obracela, kdykoliv o roz
hodný jednalo se krok. Miroslavem Tyršem ztratila se 
nej skvělejší hvězda z obzoru našeho, nedostižná síla 
tvůrčí, vůdce nadšený, učitel bystrý a duch neúnavný, 
k nejvyšším ideálům směle se vznášející.

Nevídaným, obrovským účastenstvím o pohřbu Tyr
šově dne 9. listopadu 1884 dalo nejen Sokolstvo, ale 
celý národ svědectví významné, jak vysoko si cení my
šlénky jím hlásané, on přijímal ji  co odkaz nikdy ne
zadatelný, hřivnu, kterou zakopati, znamenalo by jen
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pokleslost a úpadek mravní. V průvodu pohřebním za
stoupeno bylo 90 jednot sokolských s 72 prapory a as 
1600 členy.

Tyrš zemřel dokonav dílo své, rozřešiv úkol přáním 
národa po svobodě práhnoucího mu svěřený. Věc sokolská 
jest dílem jeho. Kdož z vrstevníků jeho může se chlubit 
prací vznešenější a pro národ náš významnější? Tělem 
Tyršovým nepohřben velký jeho ideái, on vystoupil nyní 
právě v nejskvělejší záři své, den ode dne jasněji hod
notu svou zjevuje a Sokolstvu dráhu vykazuje. Dráha 
ta jest obtížná, avšak jen po ní dostati se lze k cíli 
v životě národa a snaze naší vytknutému.

Toť drahý odkaz Tyršův!



(Rok 1885— 1887. —  Zřízení župní. —  Tělocvičny. — Poměry cvi
čební. — Sokolstvo v Polště, na Jihu  slovanském  a v Americe. — 

Přípravy k II . sjezdu. —  Závěrek.)

»
mrtí Tyršovo znamenalo rozhodný okamžik pro 
bytí a hodnotu celé věci sokolské, která jak 
mnozí mysleli, jedině na tvůrci svém upoutanou 
a s tlukotem srdce jeho žiti se zdála. Vždyť také 
vše co Sokolstvem a pro Sokolstvo podniknuto 
bylo, původ svůj neb hlavní podporu mělo v Tyr

šovi, který byl duší všeho života sokolského.
Však právě velký duch Tyršův, dalekosáhlé úmysly 

a prozíravá mysl jeho byly pevnou zárukou, že dílo 
jím  zbudované není prací pom íjející, že ono na tak 
hlubokých, přímo v srdce lidu sáhajících základech za
ložené tak dlouho potrvá, dokud v národu našem ne- 
shasne poslední jiskra lidské důstojnosti a touhy po 
samostatném žití.

Na Sokolstvu českém bylo dokázati, že věc jeho 
není pouhým přeludem, kteiý s původcem svým v hrob 
klesá, že ona jím  založena pevně zakotvila ve všech 
vrstvách lidu českého a i na dále vítězně stoupati bude 
ku blahu a zdárné budoucnosti národa.

V prvém okamžiku znáti bylo ovšem velkou ztrátu 
zesnulého vůdce, však rána ta nevyvolala ochablost,

8

X.
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naopak vznítila po celém Sokolstvu tím větší a účinnější 
snahu k obhájení a povznesení drahého odkazu Tyršova, 
čisté, neposkvrněné, nad všednost tíhnoucí myšlenky 
sokolské. Slavná památka Tyršova byla a bude na věky 
nej mocnější vzpruhou činnosti sokolské, bohatýrský jeho 
zjev zůstane povždy jasným vzorem ctností občanských, 
ctností mužných, k nimž se dopínati úkolem musí býti 
každého upřímného, vlast a národ svůj milujícího Čecha.

Odchod Tyršův právě objevil, co zdatných a upřím
ných on sobě odchoval žáků, kteří odhodlaně za pra
porem jeho kráčeli. Toť nej lepší důkaz o ceně a hodnotě 
věci sokolské, že ona v každé době nalezla mužů na
dšených, schopných k jejímu pěstění a vedení.

Nejvíce ranou tou postižen byl pražský Sokol, 
jemuž Tyrš až do posledního dechu byl vzorným a ne- 
unavným náčelníkem. Úřad jeho převzal jednak Dr. 
Frant. Čížek, zasloužilý dlouholetý cvičitel a věrný stou
penec Tyršův, který s energickou rázností především 
veřejné vystupování vedl, jednak pak Frant. Kožíšek, 
jehož obratné ruce za přispění sboru cvičitelského svě
řena technická stránka v jednotě.

Y  redakci časopisu Sokola uvázal se po smrti 
Tyršově Jaroslav Stýblo. Jest to nezměrno, co mnozí 
pro jednotu i pro celou obec sokolskou podnikali a obě
tovali, však práce a úsilí tohoto jediného muže jsou 
v pravdě obdivuhodný. Jako hoch navštěvoval Jaroslav 
Stýblo ústav Tyršův a jarý ten ruch, okázalé tehdejší 
vystupování, zejména pak bohatýrská postava Tyršova 
působily naň takou měrou, že přilnul k věci sokolské 
s horoucí láskou, zasvětiv j í  celý svůj život. Y r. 1868 
povolán byl do sboru cvičitelského, jemuž jest až podnes 
okrasou, roku 1874 zvolen do výboru správního, od roku 
1868 až do r. 1873 zastával úřad pobočníka při Dru. 
Tyršovi, jemuž byl nej milejším a nej věrnějším druhem. 
Činnost, jakou Jaroslav Stýblo v úřadech svých rozvinul,
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nelze dostihnout, poněvadž málokdo ji  stopovati mohl, 
však 011 byl po 20 let nejen duší pražského Sokola, leč 
i nejlepším a svědomitým rádcem všeho Sokolstva, stále 
ruch jeho pozorně sleduje a pomocnou svou ruku na
bízeje, kdekoliv toho potřebí bylo. Co jednot děkuje 
přispění jeho! V nepřítomnosti Tyršově v letech 1875 
a 1876 a po úmrtí Tyršově od r. 1885 vedl redakci 
časopisu „Sokol“ se vzácnou obezřelostí. Celá činnost 
a bytost Jaroslava Stýbla znamená neskonalou a ne
změrnou oddanost ku věci sokolské, on je  a zůstane 
řadám sokolským nej krásnějším vzorem poctivého, svě
domitého a vytrvalého pracovníka.

Společným přispěním věci naší oddaného mužstva 
nesen prapor sokolský stále pevně a vysoko ku předu.

Stálý a nepřetržitý vzrůst řad sokolských, vážná 
práce a nezvratný let do výše mluví o tom nej zřetelněji.

Rok co rok stále nové zříti lze přibývat řady. 
V r. 1885 založeny jednsty sokolské v Bokově, Brandýse 
n. Or/., Břevnově,, Čerekvici, Držkově, Jablonci, Liberci, 
Rychnově, Sedlčanech, Semitech, Soběslavi, Strakonicích, 
Střešovicích, České Třebové, V amber c e , Mladé Vožici, 
na Moravě v Kyjově, v r. 1886 v Dobrušce, Hamrech, 
Hronově, Jindř. Hradci, Klatovech, Kosmonosích, Kosíři, 
Kumualdě, Libochovicích, Jjuží, Pelhřimově’ Plotišti, Při
byslavi,, Svarové, Týništi, Zásadě a  Zamberce, t? r. 7887 
v Bystré, Chrasti, Vltavotýně\ Vinohradech a na Moravě 
v Ivanovicích.

Bezvýslednost tolikerého domáhání se spolku ústřed
ního vedla v r. 1884 konečně k pevné organisaci Hupni. 
Organisace té bylo nutně zapotřebí. Co naplat velký 
počet členů, když jen hrstka pravý úkol pochopuje, co 
naplat že to neb ono město české honosí se býti sídlem 
jednoty sokolské, když této schází vzletu, svěžesti a činu. 
Vítaným proto bylo zřízení župní, spojení více jednot 
v jeden celek k vzájemné pomoci a dohledu, k spravo-

8 *
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vání společných záležitostí a potřeb, podnikání společ
ných kroků, které jednoty samy o sobě podniknout! 
nemohou. Především v stránce finanční a technické, 
v zvelebení tělocviku, v zavedení soustavného cvičení 
leží největší prospěch zřízení župního. Společné výlety, 
lírady sborů cvičitelskýcli, společná cvičení veřejná, 
společná snaha po utužení pravého uvědomění sokol
ského, po zdokonalení u vyučování, po zavedení tělo
cviku do škol a po všeobecném rozšíření věci naší, toť 
vše mělo v župách nalézti pevné opory.

Začátek k župnímu zřízení učiněn v Kolíně, kamž 
na den 4. května 1884 pozvány jednoty při středním 
Labi ležící. O valné schůzi této přijaty stanovy župní 
dle vzoru Tyršem vvypracovaného, které došly 25. srpna 
1884 schválení. Župa nese jméno „župa Tyrš na střed
ním Labi“. Prvým starostou zvolen Jos. Tumlíř, jedna
telem Jos. Stíbral, dozorčím A. V. Prager vesměs z Ko
lína. Sídlo župy jest Kolín a jsou v ní zastoupeny sokolské 
jednoty v Nov. Benátkách, Nov. Bydžově, Chlumci n. C., 
Kolíně, Kr. Městci, Nymburce, Poděbradech, Sadské, Ve- 
lími, Žiželicícli. Druhý valný sjezd konán v roce 1885 
v Nymburce, třetí v r. 1886 v Nov. Benátkách.

Zupa středočeská spojující jednoty v Berouně, Bran
dýse n. L., Bráníku, Břevnově, Čes. Brodě, Holešovicích, 
Karlině, Kladně, Košířích, Libni, Smíchově, Vinohradech, 
Vršovicích, Záběhlicích a Žižkově zaražena o prvé valné 
schůzi dne 3. prosince 1884 na Smíchově k podnětu 
jednoty smíchovské. Starostou zvolen Fr. Krejčí ze 
Smíchova, jednatelem Fr. Enders ze Smíchova. Druhý 
valný sjezd spojený s veřejným cvičením pořádán r. 1885 
v Českém Brodě, r. 1886 v Libni. Sídlem župy jest 
Smíchov.

y

Zupa východních Cech zaražena podnětem Sokola 
Kralohradeckého dne 22. března 1885, když byly stanovy 
je jí dne 4. února 1885 schváleny. Prvá ustavující valná



hromada odbývána v Hradci Králové. Starostou zvolen Jar. 
Červený v Hradci Král., jednatelem Fr. Rossler z Kuklen, 
župním náčelníkem horlivý St. Edg. Červený z Hradce 
Králové. Župa ta jest nej obsáhlejší, jsouť v ní sdruženy 
sokolské jednoty v Brandýse n. Orl., Cerekvici, Hlínsku, 
Holicích, Hradci Král., Chocni, Chrudimi, Kostelci n. 
Orl., Kuklenách, Kunwaldě, Litomyšli, Luži, Mýtě Vys., 
Novém Městě n. Met., Nechanicícli, Opočně, Osiku, Par
dubicích, Poličce, Plotišti, Rychnově, Skuči, Čes. Třebové, 
Třebechovicích, Týništi a Vamberce. Sídlem župy jest 
Hradec Králové. Druhý valný sjezd spojený s veřejným 
cvičením pořádán r. 1885 v Pardubicích, r. 1880 v Lito
myšli.

J  V' V'

Zupa Zižkoua na jihu českém založena ve schůzi 
písecké dne 6. dubna 1885 zásluhou čilé jednoty táborské. 
Ustavující valná hromada konána 15. srpna 1885 v Čes. 
Budějovicích, kdež zvolen starostou Dr. Hynek Lang, 
za jednatele Jan Setunský, za technického zpravodaje 
Dr. Jan Bláha, vesměs z Tábora, kamž sídlo župy pře- 
nešeno. V župě zastoupeny jsou sokolské jednoty v Be
nešově, Budějovicích, Blatné, Dobříši, Jindř. Hradci, 
Pelhřimově, Strakonicích, Táboře a Vodňanech. Druhý 
župní^sjezd a veřejné cvičení pořádáno v r. 1886 v Písku.

Župa Krkonošská družící jednoty sokolské v Žel. 
Brodě, Držkově, Hamrech, Hořicích, Jablonci, Jičíně, 
Jilemnici, Lomnici, Liberci, Nové Pace, Semilech, So- 
botce, Vysoké a Zásadě založena po předcházející úřadě 
dne 1. února v Jičíně konané, o prvém župním sjezdu 
s veřejným cvičením spojeném v Semilech dne 28. června
1885. Starostou zvolen Jos. Paclt, jednatelem neúnavný 
Jos. Bušek z Jičína, náčelníkem Jan Jandourek z Lom
nice. Druhý župní sjezd pořádán r. 1886 v Žel. Brodě. 
Sídlem župy jest Jičín.

Župa plzeňská ustavena péčí Sokola plzeňského 
o prvém župním sjezdu na den 1. května 1886 do Plzně
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svolaném. Starostou zvolen Dr. Peták, jednatelem Jar. 
Schiebl, společným cvičitelem Vrat. Port z Plzně, kdež 
jest sídlo župy. K župě náleží sokolské jednoty v Břa- 
sech, Domažlicích, Hořovicích, Klatovech, Nové Kdyni, 
Královicích, Mýtě, Nepomuku, Plzni, Radnici, Rokycanech 
a Žebráce.

Zupa podkrkonošská spojující jednoty sokolské v Do
brušce, Kr. Dvoře, Hronově, Jaroměři, Červ. Kostelci, 
Náchodě, Čes. Skalici av Úpici zaražena dne 4. října 1885 
v ustavující schůzi v Čes. Skalici. v Starostou zvolen J . 
Baudyš z Jaroměře, jednatelem A. Šubert z Čes. Skalice. 
Druhýv sjezd pořádán v r. 1886 v Červ. Kostelci.

Župa Havlíčkova v které jsou zastoupeny sokolské 
jednoty v Něm. Brodě, Čáslavi, Kutné Hoře, Humpolci, 
Chotěboři a Neškaredicích, založena po předcházející 
schůzi v Něm. Brodě dne 11. července r. 1886 odbý
vané, o prvé valné schůzi dne 5. prosince r. 1886 v Čá
slavi. Starostou zvolen Bečvář z Humpolce, náčelníkem 
Doskočil z Kutné Hory. Druhý valný sjezd určen do 
Humpolce.

Župa podřipská po delších přípravách ustavena 
o prvém sjezdu v Roudnici dne 6. ledna 1887 konaném. 
V župě zastoupeny jednoty v Duchcově, Kralupech, Li
bochovicích, Lounech, Lužci, Mělníku, Roudnici, Slaném, 
Nov. Strašecí a Velvarecli. Starostou zvolen E. Špindler, 
jednatelem Jan Černý z Roudnice, kdež jest sídlo župy.

Po dlouhé době spánku probuzena i župa moravská 
k novému životu. Dne 25. května 1885 sešli se přiči
něním Sokola brněnského zástupcové sokolských jednot 
z Brna, Prostějova a Výšková v Ivanovicích, aby vzkřísili 
znovu činnost župy. Po důkladné reorganisaci stanov 
hleděno především k získání jednot moravských v župní 
svazek, což pro velkou pohodlnost mnohých dosti těžce 
se daří. Starostou zvolen r. 1886 Dr. Ctibor Helcelet 
z Výšková, jednatelem čilý a svědomitý pracovník K.
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Regál, učitel tělocviku v Brně, dozorčím K. Ivettner 
z Brna.

Zřízení župní splnilo, ba předstihlo naděje v ně 
kladené. Vzájemný dohled a styk a především společná 
cvičení veřejná vzbudily závodivost v jednotách, která 
za přirozený následek měla zvýšení pravidelné činnosti 
cvičební. Sjezdy župní shromáždily sdružené spolky 
k bratrskému seznání a k okázalé manifestaci věci so
kolské, společné úřady sborů cvičitelských přispěly všude 
k jednotnému a důkladnému vedení a vyučování.

Tímto veřejným pokrokem octla se snaha sokolská 
brzy v pevných kolejích, vážný směr většinou jednot 
nastoupený upravil i vnitřní život jich. Tím také pro
buzeno a vzpruženo mnohé přání k zdokonalení a upev
nění společného díla, v přední řadě pak obrácena pozor
nost k zbudování vlastních, účelu vyhovujících tělocvičen, 
jichž nedostatek v této době počal býti patrným. Po
chopení účelu sokolských jednot vedlo k poznání, že jen 
vytrvalá činnost nás spasí, činnost pravidelná, nepřetržitá 
a žádnými překážkami nerušená. Toho nelze ovšem tak 
snadno dosíci v místnostech najatých, obyčejně hostin
cích, jichž užití na libovůli vlastníkově závisí. Na všech 
stranách proto pomýšleno na vybavení se z těchto pout 
volný rozvoj spolku dusících, na postavení vlastních 
budov, jedině účelům sokolským posvěcených. Tužby ty 
ač odvážné a smělé neutkvěly jenom v myslích, ony 
vtělily se v skutek zakládáním a střádáním fondů staveb
ních, z nichž na mnoha již místech obětavostí a rázností 
kruhů sokolských a jich příznivců, zbudovány důstojné 
tělocvičny.

Tak vedle zmíněných již tělocvičen Sokola praž
ského, kolínského a vršovického vystavěna dle "'plánu 
Červenky šlechetným pospěním obce příhodná těloůý-ieh î 
v Hradci Králové, khm̂ i. při velkolepé slavnosti dup
3. srpna 1884 účelu |vému posvěcena byla. Y Českém

\  f r  '
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Brodě  započato se stavbou tělocvičny r. 1884 dle vkus
ného a případného návrhu prof. Kouly. Stavba ještě 
téhož roku ukončena a dne 15. srpna 1885 slavnostně 
otevřena. Veškerý náklad obnášel 20.000 zl. V Kutné 
Hoře především obětavostí starosty Dr. Bacha a přízní 
vlasteneckého obyvatelstva zbudován nádherný stan, 
v němž dne 13. ledna 1885 cvičení zahájeno. V Roudnici 
obětavostí samého členstva, bez podpory obce vystavena 
tělocvična nákladná, která koncem roku 1886 účelu 
svému byla odevzdána. V nejposlednější době buduje sobě 
nádhernou tělocvičnu Sokol Karlínský dle návrhu a pro
vedením stavitele Blechy. Hlavní zásluhu o významný 
podnik ten získal sobě šlechetný starosta Ant. Choděra, 
který právě před ukončením díla toho dne 17. května 
r. 1887 ducha vypustil. Celá řada pak jednot nastřádala 
již  sobě značných fondů, z kterých v nejbližších letech 
vypnou se hrdě příští sokolské tělocvičny. Po většině 
odkázány jsou až dosud jednoty naše samy na sebe, 
obce naše, až na čestné výjimky, nedovedly dosud s do
statek oceniti význam a úkol jednot sokolských pro 
život obecný, ony až dosud příliš skoupě osvědčily po
vinnost svoji k podpoře zájmů sokolských, z jichž roz
květu povšechný rozvoj síly občanské kyne. Jak  vysoko 
tu nad námi stojí cizina, která po všech městech buduje 
spolkům nádherné budovy, semeniště to zdárného vý
květu občanského, v nichž všechna mládež, jak  kdysi 
na gymnasiích řeckých o závod se tuží a v muže celé 
se odchovává. V tomto směru jest brzká změna žádoucí, 
ba nutná, až potud visí nad obcemi našimi stín šosácké 
úzkoprsosti. Doufejme, že i stínem tím prosvitne konečně 
záře zdravého a uvědomělého pochopení úkolu obecného.

Opravdová snaha tělocvičná jevila brzy blahodárný 
účinek. Veřejná cvičení župní k čilému účastenství 
mravně nutící, přirozeným způsobem zvýšila, ba namnoze 
probudila činnost cvičební v jednotách, cvičení jak co



129

clo počtu tak co clo jakosti znamenitě se povznesla, čemuž 
i rostoucí obliba v provádění cvičení prostonárodních, 
zejména úpolnických pěkného rázu dodala.

O veřejných cvičeních dlužno nejen nej vyšší po
kročilost ukázati, vnichjeviti se má úídednost a kázeň, 
jak ve výkonech tak i ve všeobecném uspořádání, jakož 
i ono mužné, v ši okázalosti a chlubivosti prosté chování, 
které o pravém vědomí sokolském i rozvaze svědčí. Na 
výkonech nesmí lpíti podezření touhy po vyznamenáních. 
Ctižádost není nectností, pokud je  ovládána duchem 
rozšafnosti, ona je  ostnem k stálé činnosti povzbuzujícím, 
jest ale směšnou, ba politování hodnou slabostí, hoví-li 
jen marnivé,' nezřízené choutce. Netřeba o veřejných 
cvičeních vyčerpali síly do únavy, jen aby žádný na
učený výkon diváku neušel, spíše budiž povždy hlavním 
cílem podání přehledného obrazu o povšechném, roz
umném vedení vyučování. Tím směrem buďtež veřejná 
cvičení pořádána, aby byla nejen k chloubě, ale i k dal
šímu prospěchu a šíření věci sokolské.

Velkou dosud překážkou řádnému vyučování a pě
stění tělocviku byl nedostatek odborně vzdělaných sil 
cvičitelských. Příčina toho jest na jevě. Tělocvik u nás 
dosud nenabyl opory v zřízení státním, vzdělání tělo
cvičné ponechává se téměř z pravidla —  ochotníkům. 
Stav učitelů tělocviku jest tak bídný a povolání jich 
nedůstojný, že velké třeba k tomu odvahy ucházeti se 
o místo podobné a kdo se k tomu odváží,/ tomu nezbývá 
času věnovati sil svých mimo školu. Úřad cvičitelský 
v jednotách zastávají ochotníci, z nichž ovšem málokterý 
řádného vzdělání odborného dosíci může. Proto s vše
obecným jásotem uvítán opětný pokus Sokola pražského 
r. 1886 ku zřízení kursu cvičitelského, k němuž 57 po
sluchačů se dostavilo. Kurs trval 2 měsíce, cvičební 
hodiny určeny každodenně od 5 do 9 hodin večer. Před
nášeno 2 hodiny denně o soustavě a methodice sokol
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ské, dějinách tělocviku a anatomii, dvě hodiny cvičení 
prakticky prováděna. Prvý pokus vzhledem na krátkou 
dobu trvání a novotě věci zdařil se nad očekávání. Kurs 
podobný má se každý druhý rok opakovati a nelze po- 
chybovati, že dobrá vůle z obou stran povznese zname
nitý podnik tento k úplné dokonalosti.

Tam tedy dospěly věci v prvém čtvrtstoletí v zemích 
českoslovanských.

Mezi tím i v ostatním Slovanstvu pozvolna, však 
přec s velkými nadějemi rozvíjelo Sokolstvo síly své, 
zachycujíc kořeny v srdci lidu samého.

V PoUte bylo dlouho zápasiti, nežli proražena byla 
ledová kora všeobecné netečnosti k zájmům a účelům 
sokolským, lid polský nedovedl dosah je jí pochopit, 
vyšším pak třídám překážel zjevně duch demokratický, 
zřízením sokolským vanoucí. Teprvé v r. 1881 nastal 
netušený obrat.

Po odchodu Hochmannově převzal náčelnictví Sokola 
Ivovského nadšený žák jeho Ant. Dnrski, kterému po 
dlouhé práci podařilo se soustavu Tyršovu co nejdoko
naleji pro Sokolstvo polské upraviti. Mezi tím co Ďurski 
se staral o technické vedení jednoty, bděla nad ní vždy 
šlechetná a obětavá ruka starosty Dobrzanského ( f  30. 
května r. 1886), redaktora „Gazety nar.“, který již od 
počátku jednoty byl je jí chloub ouv a ozdobou. K ním 
přidružil se r. 1873 Dr. Tadeusz Žulinski*) jenž pře-

jl :_______
/

*) Dr. Tadeusz Zuliňski narozen 30 listopadu 1839 v Krakově, 
musel jak o  student s bratrem svým Josefem r. 1861^v povstání 
polském opustit Kyjevskou universitu a uprchl do Čech. Stále 
js a  v čele hnutí povstání, byl vícekráte vězněn a stíhán a uchýlil 
se později do Paříže, kdež po dlouhou dobu ja k o  lékař blaho
dárně působil. V  r. 1871 vrátil se do vlasti do Lvova a tam dne 
18. ledna 1885 skonal. Žulinski vynikl nejen jak o  výtečný od
borník, z jehož péra na sta článků populárních i vědeckých vyšlo, 
ale i co humanista nejčistšího zrna. Životopis jeho viz v „So
kolu* roč. 1885.
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svědčivými články a vzácným vlivem svým proklestil 
myšlénce sokolské cestu do všech vrstev polských.

Y roce 1881 počal redakcí Dr. Žulinského vycházeti 
ve Lvově časopis, zájmům tělocvičným věnovaný „Prze- 
wodnik f)imnastyczny“\ v němž Žulinski po stránce po
všechné a zdravotní, Durski po strance technické dů
kladnými statěmi význam a zřízení tělocvičné vykládali. 
Po smrti Dr. Žulinského v r. 1885 převzal redakci sám 
Durski, v čemž mu Dr. Krowczinski věrně po boku 
stojí. Tomuto listu odbornému podařilo se upoutat po
zornost polského lidu k věci sokolské, zejména pouká
záním k jeho důležitému poslání národnímu. Když pak 
o památném výletu Sokolů českých Polska zřela statné 
voje sokolské, jich zřízení a život, tu nebylo více pře
kážky k volnému vzletu Sokolstva po nivách polských. 
Za Sokolem lvovským vzlétl r. 1884 Sokol v Tarnove, 
a Stanislavové, r. 1885 v Krakove, kdež starostou zvolen 
slavný Michal Balucki, v Przemyslu, Kolomyji a Stryji, 
r. 1886 v Řešové a v Brodech, r. 1887 v Szamotulech. 
Ba i v Poznaňsku r. 1885 založen Sokol v Inoiuraclaui, 
Bydgoczi a Poznani.

Velké pozornosti dostalo se jednotám sokolským 
od země samé, která co nej vydatněji podporuje snahy 
jich. Tak zejména přispěním země a obětavostí starosty 
Dobrzanského vystavil sobě Sokol lvovský r. 1886 nád
hernou tělocvičnu a jeho příkladu následují čile ostatní 
jednoty a nelze pochybovati, že věc sokolská i v Polsku 
spěje velké, zdárné budoucnosti vstříc. Bohdá že Sokol
stvo polské ruku v ruce s ostatním Sokolstvem slovan
ským stane se hlavním a nej účinnějším prostředníkem 
příští vzájemnosti všeslovanské!

Na jihu slovanském převzal vůdčí úlohu Sokol zá
hřebský, kterýž sobě dne 10. prosince r. 1884 postavil 
nádhernou tělocvičnu nákladem 32.000 zl., k němuž 
vláda částkou 15.000 zl. přispěla. Pozemek zdarma vě
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no ván městem. Vedle starších jednot v Lublani a Terstu 
založeny v letech posledních na Jihu sokolské jednoty 
v Mozirji ve Štýrsku r. 1882, v Chorvatsku v Belovaru, 
Karlovci, Varaždínu a v r. 1887 v Zadru v Dalmácii. 
Sokolstvo jihoslovanské předchází vzácným příkladem 
vzájemnosti slovanské, udržujíc nejen stálé spojení se 
Sokolstvem českým, ale i častými návštěvami a osobními 
styky zejména v posledních letech, utvrzujíc pevně bratrský 
svazek všechno Sokolstvo v jedno pojící. Doufáme, že 
Sokolstvo české použije nejbližší příležitosti k důstojné 
odvetě.

Pozoruhodný obrat nastal i vSokolstvu americkém. 
Jak  již uvedeno, bránily volnému jeho vzletu různé do
brovolné závazky s věcí sokolskou nic společného ne
mající a to nejvíce osudná „podpora" pro případ úmrtí, 
která na dno vyprázdnila pokladny spolkové nepřipou
štějíc vynaložení nákladu na nejnutnější vlastní potřeby 
jednot.-V roce 1879 počato s vydáváním měsíčníku „So
kola amerického'1, jehož prvním redaktorem byl Gustav
B. Reišl, později Aug. Yolenský a Jindřich Hájek. Dne 
26. srpna r. 1883 odbýván třetí sjezd Národní Jednoty 
v Baltimore, kdež provedena důkladná oprava stanov. 
Rokem 1884 převzal redakci „Sokola ameriakého" ná
čelník Sokola^ Plzeňského v Chicagu a redaktor „Svor
nosti" Jos. Čermák, který s horlivou rázností zahájil 
boj proti nedostatkům v jednotách amerických zavlád
nuvším, zejména proti „podpoře". Po dlouhém tuhém 
zápasu konečně na sjezdu Detroitském podpora zrušena 
a Sokolstvo americké, zbaveno břemena dlouholetého, 
zahájilo novou utěšenou činnost. Prvním výsledkem to
hoto zjaření byl důležitý, dalekosáhlý podnik povolání 
společného cvičitele z Cech Karla Štidíka, dříve cvičitele 
Sokola pražského a náčelníka Sokola kralupského, který 
v dubnu r. 1886 s junáckým nadšením nastoupil úřad 
apoštola Sokolství v Americe a to s výsledky netušenými.



Od města k městu putuje probudil v jednotách zdravou 
a vydatnou činnost, zavedl u nich českou soustavu tělo
cvičnou a s ním zalétl i v Sokolstvo americké nový, 
ušlechtilý duch pravého Sokolství. V jediném roce na
vštívil všechny téměř jednoty americké a jméno jeho 
stalo se nejen v českých kruzích ale i po celé Americe 
populárním. S ním slavila soustava Tyršova skvělého 
vítězství i v daleké cizině.

Y letech posledních založeny v Americe nové jed
noty v Braidwoodu (Illin.) r. 1881, ve Wilber (Neb.) 
r. 1882, v Alleghany City, Bostonu, Shuyler (Nebr.), 
v Dutchkill, L. j .  r. 1886, St. Paul r. 1887 a dále ve 
Westfieldu, Springsjieldu (Mass.) a Collyer Trego (Kans.), 
tak že v Americe nyní 25 jednot stává. Časopis „Sokol 
americký" rediguje od r. 1886 Fr. Lier.

Nejvýmluvnějším znamením o zdravém ruchu v So- 
kolstvu americkém vládnoucím jest velkolepá výprava 
v Čechy roku 1887 podniknutá, kterou sobě Sokolstvo 
americké zjednalo nehynoucí pomník v národě našem.

Nadešel rok jubilejní. Sokolstvo české chystalo se 
způsobem velkolepým oslaviti památku svého čtvrtstole
tého trvání, při níž celá velká obec sokolská pod jedním 
praporem shromážditi se měla, při níž změřiti jsme 
hodlali síly své a na věky stvrditi bratrský svazek náš. 
O společné schůzi na sv. Jana r. 1886 Sokolem praž
ským svolané, jednomyslně a s všeobecným nadšením 
přijat návrh, aby v r. 1887 uspořádán byl v Praze sjezd 
všesokolský v rozměrech pokud možná nejúplnějších 
a nej důstojnějších za spolupůsobení veškerých jednot 
sokolských. Po přijetí návrhu tohoto přikročeno ihned 
k rozsáhlým pracím přípravním. Obětavostí jednot so
kolských a jich příznivců sebrán k účeli tomu fond 
11000 zl. obnášející, opatřeno velkým nákladem místo
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cvičební, kteréž dle plánů inženýra Fialky nákladem 
20.000 zl. mělo býti upraveno na tak zvané louce „krá
lovské". Slavnost ta nalezla po všech krajích slovanských 
zvučného ohlasu. Do konce dubna přihlášeno účastenství 
as 5000 Sokolů ze zemí českoslovanských, z Polsky, 
Chorvátská, Krajiny, Štýrska, Dalmácie, ba i z dálné 
Ameriky statná četa ohlášena. K veřejnému cvičení při
hlásilo se na půl třetího tisíce cvičenců. Cvičení to vy
měřeno na dva dny a mělo obsahovati i závod jedno
tlivců a vzorných družstev.

S touhou nevýslovnou, s radostně bušícím srdcem 
a horoucím nadšením vzhlíželo Sokolstvo veškeré k příštím 
velkým dnům slavnostním. V obrovských, velkolepých 
rozměrech rostlo před zrakoma jeho nádherné dílo, jímž 
zahájen měl býti vstup v nové čtvrtstoletí. Ze všech 
stran přicházely radostné zprávy, zvěstující, jak  se po 
všech dědinách, kam zpráva o sletu Sokolstva dolétla, 
vše chystá a připravuje v slovanskou Prahu naši, aby 
zde spatřilo shromážděné šiky sokolské a pozdravilo je  
při společné práci na čestném závodišti.

Přípravy slavnostní téměř již dokončeny, plány na 
místo slavnostní dohotoveny, již již měla se budovat 
nádherná imposantní budova, v které 20.000 diváků 
mělo patři ti na jarý závod junů českých, již upraveno 
cvičení, přiděleno nářadí, ustanoven pořad cvičení, vše 
to práce obrovská, značného nákladu času, práce i peněz 
vyžadující, již vítali jsme v duchu statné řady bratří 
ze všech končin vlasti v střed náš spějících, již tiskli 
jsme k prsoum svým osmáhlé Sokoly od Triglavy, Sávy 
a Drávy, od Dněpru a Donu, již měřili jsme v duchu 
síly své s drahými bratry ze svobodných států Ameri
ckých a nad námi slyšeli jsme šelestění praporů sokol
ských v jarní vzduch vesele bijících, o budoucnosti ná
roda a . všeho lidu slovanského slavné věci věštících, — 
 když ‘ tu všechny tyto hrdé naděje; 'zničil blesk
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zkázonosný, zápověď úřední, která slavnost v nej skvě
lejších bodech oklestila, tak že nezbývalo než vzdáti se 
prozatím zúplna dalekosáhlého podniku tohoto. Marně 
voláno o pomoc, marně domáháno se spravedlnosti na 
místech příslušných.

Snad že tímto způsobem zahájena nová, daleko 
ještě významnější příští činnost Sokolstva. Všeobecná 
láska a přízeň lidu českého právě v této pohromě So- 
kolstvu projevená nejvýmluvnějším byla důkazem, jak 
úzce věc naše srostla se žitím národa českého.

Prvé čtvrtstoletí dovršeno. Za dobu tu vykonána 
práce mnohá. Z vrcholu probuzení provázelo Sokolstvo 
národ svůj neohroženě po všechna léta zápasu, zmítáno 
prudkými bouřemi politických i občanských bojů, udrželo 
hlavu svou vzpřímenou nad zpěněnými vlnami a mezi 
tím, co celé voje v hlubinu se řítily, ono mocným paží 
rozmachem plulo v přístav naděje. Co tu neúnavné, vy
datné a trvalé práce, co tu nadšení a lásky ku velké 
věci naší! 152 sokolských jednot českoslovanských as
15 tisíc členů čítajících hlásá o tom co nejvýmluvněji.

Vítězství jest dobyto, láska národa provází s dů
věrou kroky naše. Cíl však dosud daleký. Čeká nás 
i na dále úkol veliký, který sil našich zmnohonásobně
ných vyžaduje. Nuž za příkladem předchůdců našich 
směle v před! V práci naše budoucnost a národa spása, 
a toť přece úkol každé oběti hodný. Na zdar!
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