
16.  února 1862
založení 
Tělocvičné jednoty
pražské SOKOL

Po pádu Bachova absolut ismu docházelo v českých zemích k rozmachu společenského
a pol i t ického ž ivota.  Vznik la i  Tělocvičná jednota pražská,  pozděj i  nazvaná Sokol  Pražský.
Ustavuj íc í  schůze nového spolku se konala 16.  února 1862 v Malypetrově ústavu.  Prvním
starostou byl  zvolen J indřich Fügner,  náčelníkem se stal  Miroslav Tyrš.  Členy výboru byl i
také bratř i  Eduard a Jul ius Grégrové,  Tomáš Černý a dalš í .  

Hlavním heslem, které razi l  Tyrš ,  bylo „Tužme se!“ ,  Barák navrhl  pozdrav „Nazdar! “ ,  Fügner
tykání  a oslovování  „Bratře“ .  Myšlenka se rychle š íř i la .  Po pražském vzoru bylo ještě v roce
1862 založeno v Čechách a na Moravě dalš ích sedm sokolských jednot.
 
Sokolové se od počátku věnoval i  nejen cvičení  a sportu,  a le i  společenským a kulturním
činnostem. Vlastenecké smýšlení  a morální  pr incipy sokolů se projevi ly  pozděj i  př i  je j ich
zapojení  do odboje v první  i  ve druhé světové válce.  Sokol  byl  rozpuštěn i  za
komunist ického režimu a po čtyř icet i letém zákazu došlo v roce 1990 k jeho obnově.

JINDŘICH FÜGNER
12. září 1822–15. listopadu 1865 

 

MIROSLAV TYRŠ
17. září 1832–8. srpna 1884

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/16._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1862


SOKOL PRAŽSKÝ

Sokol, resp. Tělocvičná jednota pražská Sokol, byl jedním 
z prvních spolků na našem území založených po pádu
Bachova absolutismu, kdy docházelo k rozmachu
společenského a politického života.

Sokol byl po dlouhá léta nejmohutnější českou sportovní
organizací nejen v českých zemích a na Slovensku, ale také
 i v zahraničí. Jeho činnost na našem území byla přerušena
v obou světových válkách. V bývalém Československu byl
pak zrušen začátkem padesátých let 20. století.

K znovuzaložení „České obce sokolské“ mohlo dojít až 
v roce 1990 po pádu komunismu. Věřme, že to bylo
naposled, co SOKOL čelil politickému útlaku.

Budova sokolovny byla postupně upravována 
a přistavována. K původnímu historickému
objektu, s tělocvičnou pojmenovanou po
spoluzakladateli J. Fügnerovi, byla v roce 1912
přistavena nová budova s tělocvičnou
pojmenovanou po M. Tyršovi. V roce 1937 byla
pak v Žitné ulici přistavena obytná budova. 

K dalším přístavbám došlo v šedesátých 
a sedmdesátých letech minulého století. 

Celá budova byla rekonstruována v roce 2006, průběžně
dochází k úpravám ve prospěch širšího využití, vždy však 
s ohledem na památkovou ochranu její historické čísti.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce


SOKOL VYŠEHRAD

Tělocvičná jednota Sokol Vyšehrad vznikla na ustavující schůzi 20. dubna
1890. V té době již byl Vyšehrad součástí Prahy (od roku 1883). Cvičení
započalo 1. července 1980 v propůjčené tělocvičně obecní školy na
Děkance. O rok později vzniklo i cvičení žen.

Od počátku založení Sokola Vyšehrad bylo cvičení děleno na ženskou 
a mužskou část, které byly dále děleny na věkové kategorie. V archivu
Sokola Vyšehrad jsou též zmínky o mužském i ženském pěveckém sboru
nebo o knihovně. 

V budově je položen pamětní kámen a pamětní listina, která zní:

„Naše sokolovno, budeš domem otevřeným dokořán všem lidem dobré vůle a čistých srdcí. Budeš chrámem kultury
tělesné, duševní a mravní. Budeš školou vytrvalosti, kázně, hrdosti a nebojácnosti, poctivosti a síly. Sokolský zdraví
duch bude vanouti tvými prostorami, niče vše nezdravé a spuchřelé. Duch Tyršův včetně tebe ochraňuj a buď s námi!“

Sokol rozhodně není zastaralou institucí a nabízí mnoho různorodých sportů a vyžití. V současnosti nabízí 6
sportovních oddílů a 3 pododdíly sokolské všestrannosti. I když Vyšehradská sokolovna nedisponuje
dostatečným zázemím pro všechny sportovní oddíly, přesto pod hlavičkou vyšehradského Sokola závodí
triatlonoví závodníci a 4 volejbalová družstva. Po celou dobu je tu pěstována sportovní všestrannost.

Vyšehradskou sokolovnu navrhli architekti: Petrů, Krásný a Podhola.
Budova T. J. Sokola Vyšehrad byla vystavěna v letech 1932 – 1933. Její
financování bylo podporováno „zvláštním stavebním fondem“, do kterého
Sokolové více než 40 let přispívali na vznik své základny. 



T. J. SOKOL PRAHA
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

 

Sokol byl na Královských Vinohradech založen 27. února 1887, tedy
necelých šest let po jejich povýšení na město. Stal se významným
tělovýchovným i společenským centrem, avšak hledání definitivního
místa pro cvičení se protáhlo na více než půlstoletí. Vinohradští
sokolové cvičili na různých místech - v hostinských sálech, v Národním
domě, na pozemcích vodárny, po I. světové válce také v dřevěném
Bílkově pavilonu v Riegrových sadech. 

Až v 30. letech získali vinohradští sokolové vhodný pozemek v jižní
části Riegrových sadů a vypsali architektonickou soutěž, v níž zvítězil
návrh Františka Marka a Václava Vejrycha. Od roku 1938 probíhala
výstavba, která pokračovala i po německé okupaci. V roce 1941 po
rozpuštění Sokola zabraly téměř hotovou stavbu jednotky říšské
branné moci a SS. Němci zde zřídili tělovýchovné středisko a lazaret.
Sokol se do budovy vrátil v roce 1946, avšak ne nadlouho. V letech
1949 – 1991 byl areál v rukou komunistických tělovýchovných
organizací (TJ Bohemians ČKD Praha). 

Vinohradská jednota patří k největším v rámci ČOS. Její budova spolu
s přilehlým atletickým areálem je největší sokolovnou na světě, je
navíc příkladem pražské funkcionalistické architektury. Od roku 2007
je památkově chráněna.
 
Z nejvýznamnějších členů vinohradského Sokola lze jmenovat mistra
světa z roku 1931 a vítěze berlínské Olympiády 1936 ve cvičení na
kruzích Aloise Hudce, operní pěvkyni Jarmilu Novotnou, sportovního
gymnastu a divizního gen. Hugo Vojtu, jednoho ze zakladatelů
vojenské odbojové organizace Obrana národa, popraveného nacisty 
 roku 1941. Členem Sokola Královské Vinohrady byl též armádní
generál i. m. Alois Eliáš, předseda protektorátní vlády, popravený
nacisty v červnu 1942 za odbojovou činnost, má zde pamětní desku.

Ve vstupní hale sokolovny se nachází socha Miroslava Tyrše,
zakladatele Sokola, kterou vytvořil Ladislav Šaloun v roce 1925.
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