
Slety na přelomu století
Na přelomu 19. a 20. století již sokolská organizace dominovala českému spolkovému 
životu. Především ve větších obcích a menších městech se sokolské jednoty stávaly 
středisky místního společenského života. Počtem členů, poměrně hustou sítí svých 
jednot, rozmanitou činností, rostoucím majetkem a v neposlední řadě rozměrem  
a popularitou sletů začala Česká obec sokolská překračovat horizont pouhého 
tělocvičného spolku. Sokolství se stalo fenoménem, který pevně zakotvil v povědomí 
české veřejnosti. V roce 1891 se sokolové sešli na svém II. sletu v Královské oboře.  
III. slet, který proběhl v rámci Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895,  
se uskutečnil na Letné, kde byly pořádány sokolské slety až do roku 1920. Sletová 
prostná zacvičilo 4 287 cvičenců. IV. slet se konal v létě 1901 na Letné, kde byl 
vytvořen areál pro 22 000 diváků a 6 000 cvičenců. Sletová cvičení šířila proslulost 
české tělovýchovy po celé Evropě, na V. a VI. sletu v roce 1907 a 1912 se akreditovali 
zpravodajové většiny velkých evropských deníků. Pohled na sevřené řady sokolských 
cvičenců, půvabná cvičení žen i dojímavá cvičení žactva měl značný psychologický 
účinek. To vše přispívalo k pocitu národního sebevědomí a hrdosti. Sokolské slety však 
byly především největším svátkem sokolství. 

1.  Sokol Kolín na počátku 20. století
2.  Vedení Sokola využilo příležitosti, kterou jim dávala zemská jubilejní výstava 
  v Praze, a nechalo pro II. slet připravit sletiště v Královské oboře, kde mohlo 
  cvičit 2 500 cvičenců
3.  Průvod Prahou při II. sletu v roce 1891
4.  Slety znamenaly pro členy sokolské organizace potvrzení správnosti nastoupené
  cesty a vybízely je k další nezištné práci pro Sokol i národ
5.  V. všesokolský slet v roce 1907 předčil všechny předcházející. Dřevěné tribuny pojaly
  50 000 diváků, cvičili a závodili žáci, dorost, muži, ženy i zahraniční hosté
6.  V roce 1912 se VI. všesokolský slet stal také prvním sletem slovanského sokolstva.
  Na sletu cvičilo více než 10 000 mužů a 5 000 žen. Plakát k sokolské scéně
  navrhoval Alfons Mucha

Slets at the Turn of the 
Centuries
At the turn of the 19th and 20th century, the Sokol organisation dominated Czech 
confederate life. Sokol unions became the centres of local social life in larger municipalities 
and smaller towns. The Czech Sokol Society started to cross the horizon of a mere sports 
organisation by the number of its members, quite a dense network of unions, diverse 
activities, growing property, and also by the dimension and popularity of its festivals 
– slets. Sokol membership became a phenomenon that was strongly anchored in the 
awareness of the Czech public. In 1891, Sokols met at their Slet II in Královská obora. Slet 
III was a part of the 1895 Ethnographic Czech and Slavic Exposition in Letná where Sokol 
festivals were held until 1920. 4,287 gymnasts performed the floor exercises. Slet IV took 
place at Letná in summer 1901 with 6,000 gymnasts and premises for 22,000 spectators. 
The Slet exercises spread the name of Czech physical education all around Europe, and 
Slet V and Slet VI in 1907 and 1912 were attended by the majority of large European daily 
newspapers. The view of tight rows of Sokol gymnasts, charming female performances, 
as well as impressive pupil performances had a significant psychological impact. All this 
contributed to the feeling of national confidence and pride. Above all, Sokol slets were the 
greatest celebration of the Sokol movement.

1.  Sokol Kolín at the beginning of the 20th century
2.  The management of Sokol took advantage of the opportunity represented 
  by the district anniversary exposition in Prague and prepared training grounds 
  at Královská obora for Slet II where 2,500 gymnasts could perform
3.  Prague procession at Slet III, 1891
4.  Slets represented a confirmation of the correct way for members of the Sokol 
  organisation, and motivated them to selfless work for Sokol and the nation
5.  Slet V in 1907 exceeded all previous festivals. The wooden platforms held 50,000 
  spectators with performances by pupils, juniors, men, women as well as foreign guests
6.  In 1912, Slet VI also became the first festival of the Slavic Sokol movement. 
  More than 10,000 men and 5,000 women performed. The poster for the Sokol scene 
  was designed by Alfons Mucha
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