
První slet v Československé 
republice
VII. všesokolský slet měl v roce 1920 prokázat sílu sokolstva a přispět ke konsolidaci 
obce, oživit cvičení sokolských jednot, ale také ukázat národnostním menšinám  
i zahraničí schopnost Čechů a Slováků normálního občanského života v novém státě. 
Proto měli zástupci vlády o úspěch sletu velký zájem, současně se ho ale, vzhledem 
k zásobovacím a dopravním potížím, obávali. Za pomoci ministerstva národní 
obrany byly z budoucího sletiště - Letenské pláně - odstraněny provizorní válečné 
nemocniční budovy a vystavěny dřevěné tribuny. Ubytovací odbor zajistil 66 tisíc 
lůžek v soukromí a školách. Ubytování a stravování u polních kuchyní zapůjčených 
armádou si hradili účastníci sletu sami. Američtí sokolové vypomohli půjčkou 
padesát tisíc dolarů, z nichž polovinu věnovali později Sokolu jako dar. Vlastní 
sletové slavnosti byly zahájeny 25. června cvičením sokolské mládeže, příští den 
vystoupila armáda. Ve dnech 27. až 30. června se uskutečnila cvičení mužů  
a žen a sletové závody. V hlavních dnech sletu cvičilo na Letné na 70 000 cvičenců 
a cvičenek. Závěrečného průvodu se poprvé zúčastnily také ženy. Poprvé také zazněl 
pochod Josefa Suka V nový život. VII. slet splnil veškerá očekávání, ale současně 
jasně ukázal, že Letná je pro rozměr sokolských sletů poněkud těsná. Navíc budovat 
pokaždé zbrusu nové cvičiště v místě, kde se konala celá řada dalších sportovních 
akcí, bylo organizačně složité a nákladné. 

1.	Sletový	stadion	na	Letné
2.		Náročná	stavba	sletového	stadionu
3.		Muži	nastupovali	ke	své	skladbě	Branou	borců	se	sokolským	heslem	nad	jiné	
	 	symbolizujícím	vznik	republiky	„Tam	svět	se	hne,	kam	se	síla	napře“	
4.		Nástup	žen	v	nových	cvičebních	úborech
5.		Sletu	se	účastnila	početná	delegace	amerických	sokolů
6.		Brannou	roli	Sokola	podtrhla	i	armádní	skladba
7.		Skladba	mužů	patřila	mezi	vrcholy	posledního	sletu	na	Letné		

First Slet in Czechoslovakia
In 1920 Sokol Slet VII was to show the strength of the Sokol movement, to 
contribute to the consolidation of the community, to revive the training of the Sokol 
unions, as well as to show the ethnic minorities as well as foreign powers the ability 
of the Czech and Slovaks to live a normal civic life in the new country. Therefore, 
the government representatives were very interested in the success of the Slet, but 
at the same time they were worried about supply and transport difficulties. With 
the help of the Ministry of National Defence, the provisory war hospital buildings 
at the future Slet premises – Letenské pláně – were removed and wooden platforms 
were built. The accommodation committee provided 66 thousand beds in private 
and at schools. The Slet participants paid for the accommodation as well as catering 
provided from food wagons. The American Sokol members provided a loan of fifty 
thousand dollars, of which half was later donated to the Sokol movement. The Slet 
festivities were opened on 25 June by Sokol youth performance; the Army performed 
on the following day. From 27 to 30 June, there were performances by men and 
women and Slet contests. On the main days of the Slet, 70,000 men and women 
performed at Letná. Women participated in the final procession for the first time. 
Josef Suk’s march – V nový život – also had its debut. Slet VII met all expectations 
but it also showed that Letná was not big enough for the Sokol Slet events. 
Moreover, building a brand new training ground where many other sports events 
took place would be organizationally difficult and expensive.

1.	Slet	stadium	at	Letná
2.	Demanding	construction	of	the	Slet	stadium
3.		Men	formed	up	with	their	piece	“Through	the	Gate	of	Champions”	with	the	Sokol	
	 	motto	symbolizing,	among	others,	the	foundation	of	the	Republic:	“The	world	
	 	moves	where	power	fights”
4.		The	formation	of	women	in	their	new	uniforms
5.		A	large	delegation	of	American	Sokol	members	attended	Slet
6.		The	military	role	of	Sokol	was	also	highlighted	by	a	military	assembly
7.		The	men’s	assembly	was	one	of	the	highlights	of	the	latest	Slet	at	Letná
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