
Sokol v prvních letech 
existence
Sokolové cvičili nejdříve v soukromém ústavu Jana Malypetra a poté v budově Apolla 
v Ječné ulici, kde však dostali v dubnu 1863 výpověď. Řešení nabídl Jindřich Fügner, 
který oznámil překvapeným členům výboru, že zakoupil parcelu, na které má vyrůst 
nová tělocvična. Dvě stě členů jednoty slavnostně vykopalo základy 3. července 1863.  
V budově, kterou projektoval v novorenesančním slohu známý architekt Ignác 
Ullmann, se začalo cvičit v prosinci téhož roku. Budova zůstala Fügnerovým 
vlastnictvím a podle smlouvy, kterou uzavřel s výborem tělocvičné jednoty, ji mohli 
její členové užívat každodenně od 18 hodin do půlnoci. Nákladná stavba Fügnera 
finančně vyčerpala, silně se kvůli ní zadlužil.
Základem činnosti jednoty se pochopitelně stala tělesná cvičení, která organizoval 
náčelník Miroslav Tyrš a vedli jeho cvičitelé. Zároveň je však nutné podotknout, 
že prakticky po celou dobu existence sokolské organizace od jejího založení až do 
února 1948 více jak polovina dospělého členstva necvičila. Tito muži, a od přelomu 
19. a 20. století i ženy, se podíleli na jiných, například kulturních aktivitách Sokola 
a svým členstvím v Sokole pak především manifestovali své vlastenectví a odhodlání 
bojovat a bránit zájmy české národní pospolitosti. V sokolských jednotách se záhy 
ujaly tzv. šibřinky, tj. maškarní plesy a postupně také ochotnické divadlo.

1  Novostavba tělocvičny z roku 1863 fotografovaná z hradeb, které stávaly 
  proti tělocvičně
2.  Dřevoryt tělocvičny Sokola Pražského z roku 1869
3.  Tělocvična Sokola Pražského
4.  Tělocvična Sokola Pražského
5.  Cvičitelský sbor Sokola Pražského z roku 1870

First Years of Sokol
Sokol members (Sokols) first trained in a private institute that belonged to Jan 
Malypetr and later in the building of Apollo on Ječná Street from where, however, 
they were given notice to leave in April 1863. Jindřich Fügner came up with a 
solution when he informed the surprised committee members that he had purchased 
a lot where a new gymnasium was to be built. Two hundred members of the Union 
laid the foundations on 3 July 1863. The building was designed in neo-renaissance 
style by Ignác Ullmann, a well-known architect, and opened in December of the 
same year. The building remained in Fügner’s ownership and the members could use 
it every day from 6 p.m. until midnight on the basis of a contract that he concluded 
with the Union’s committee. The building was very expensive and Fügner ran into 
serious debt because of it.
The activity of the Union was of course physical training, organised by Chief 
Miroslav Tyrš and managed by his trainers. However, we also have to point out 
that more than half of the adult members of the Union did not exercise throughout 
virtually the entire existence of the Sokol movement, from its foundation until 
February 1948. Those men, and from the beginning of the 20th century also women, 
participated in other cultural activities of Sokol and they mainly manifested their 
patriotism with membership in Sokol and the determination to fight and defend 
the interests of Czech national solidarity. The Sokol unions soon started to organise 
fancy dress parties, so-called “šibřinky”, and later amateur theatre.

1.  The new gymnasium from 1863 photographed from the fortification wall 
  that stood opposite the gym
2.  A wood engraving of the Prague Sokol gymnasium, 1869
3.  Prague Sokol gymnasium
4.  Prague Sokol gymnasium
5.  Training staff of the Prague Sokol in 1870
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