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Vznik Sokola  
Myšlenka založit tělocvičný spolek se zrodila v prostředí pražských tělocvičných 
ústavů, kde zájemci za úplatu  tužili  své tělo pod vedením zkušených cvičitelů, 
například Miroslava Tyrše. O této myšlence jednali Češi společně s Němci. Nemohli se 
však shodnout na jednací řeči budoucí společné organizace, neboť němečtí cvičenci 
trvali na používání němčiny. Ředitel pražské filiálky vídeňské banky Kreditanstallt 
Eduard Seutter Edler von Lötzen údajně přislíbil dar ve výši 900 zlatých pod  
podmínkou, že tělocvičný spolek bude čistě německý. V prosinci 1861 proto vznikl 
Prager Turnverein (Pražský turnerský spolek).
Česká odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. 16. února 1862 byla založena 
Tělocvičná jednota pražská, která záhy přijala název Sokol jako symbol síly  
a volnosti. Předsedou jednoty se stal Jindřich Fügner, jeho náměstkem byl Miroslav 
Tyrš. Zanedlouho se označení obou funkcí změnilo na starostu a náčelníka. Stanovy 
Tělocvičné jednoty byly srozumitelné a poměrně stručné: „§ 1. Účelem jednoty jest, 
aby se pěstoval tělocvik společným cvičením, společnými výlety, zpěvem a šermováním. 
§ 2. Jednota skládá se ze 1. zakladatelů, 2. činných údů, 3. ze žáků.“ Paragraf osm 
říkal, že „jednací řeč je česká“, paragraf devět „znak jednoty jest sokol v letu.“

1.  První cvičitelský sbor
2.  Náčelník tělocvičného spolku Miroslav Tyrš
3.  Starosta Jindřich Fügner v novém kroji
4.  Profesor Emanuel Tonner, na jehož návrh byl dán pražské tělocvičné jednotě 
  název Sokol
5.  Praporečníci s prvním jednoduchým praporem jednoty
6.  Pravidla Tělocvičné jednoty pražské z roku 1862
7.  Výzva v Národních listech z roku 1862 k účasti na valné schůzi spolku 
  Tělocvičná jednota pražská

Foundation of Sokol
The idea to found a youth sport movement came to life in Prague gymnastic 
institutes where people came to train and strengthen their bodies, under the 
supervision of experienced trainers such as Miroslav Tyrš. Both the Czechs and 
Germans discussed that idea. However, they could not come to an agreement 
when it came to the language of the future common organisation, as the German 
gymnasts insisted on using German. The director of the Prague branch of Viennese 
bank Kreditanstallt, Eduard Seutter Edler von Lötzen, allegedly promised to donate 
900 guldens provided that the association would be solely German. In December 
1861, the Prager Turnverein was thus established.
The Czech response did not take long. On 16 February 1862, the Prague gymnastics 
organisation was founded. The organisation soon accepted Sokol (falcon) as its 
name as a representation of power and freedom. Jindřich Fügner was appointed 
the chairman of the organisation, and Miroslav Tyrš became his deputy. Soon 
afterwards both functions’ titles were changed to mayor and chief. The statutes of 
the organisation were clear and quite brief: “Section 1: The purpose of the Union is 
to cultivate physical activity through joint training, joint trips, singing and fencing. 
Section 2: The Union consists of 1) founders, 2) active members, and 3) students.” 
Section 8 stated that the “language of the Union shall be Czech”, Section 9 that 
“the symbol of the Union shall be a flying falcon”.

1.  First training staff
2.  Miroslav Tyrš, the Chief of the Gymnastic Union
3.  Jindřich Fügner, the Mayor, in a new uniform
4.  Professor Emanuel Tonner, who suggested that the Prague Gymnastic Union 
  should be called Sokol
5.  Colour-bearers with the first simple Union colours
6.  The rules of the Prague Gymnastic Union of 1862
7.  Summons to the general meeting of the Prague Gymnastic Union in Národní listy 
  of 1862




