Rozmach sokolství
Po vzoru Tělocvičné jednoty pražské vznikaly sokolské jednoty také na dalších
místech. V Čechách bylo založeno od června do konce roku 1862 dalších sedm
sokolských spolků – v Jaroměři, Kolíně, Nové Pace, Turnově, Příbrami, Jičíně
a v Kutné Hoře. Rok co rok přibývaly další jednoty. Celkově vykazovaly v roce 1865
všechny sokolské spolky 1 949 členů. V listopadu téhož roku náhle zemřel Jindřich
Fügner.
V době prusko-rakouské války v roce 1866 přišel impulzivní Miroslav Tyrš
s nečekaným návrhem vytvořit z členů sokolských jednot dobrovolný sbor, který
by bojoval v řadách rakouské armády. Rakouské úřady zdvořile, leč rozhodně
odmítly. Nabídka účasti na obraně monarchie vycházela z všeobecně přijímané
koncepce austroslavistické politiky a upřímného odhodlání sokolů bránit vlast před
germanizací. Ne všichni členové výboru ale sdíleli Tyršovo nadšení bránit Rakousko
se zbraní v ruce a místodržitelské odmítnutí pravděpodobně přivítali. Po válečné
porážce využili představitelé uherské nacionální politiky oslabení Rakouska a vynutili
si Rakousko-Uherský dualismus. V české národní politice díky tomu citelně poklesla
loajalita k habsburskému trůnu. Přelom 60. a 70. let 19. století znamenal mohutný
vzestup sokolství, který odpovídal vzedmuté vlně nacionalismu a horečné snaze
české politiky přinést českým zemím politickou a kulturní autonomii, která by se
blížila uherské.
1.		Veřejné cvičení Sokola Pražského 19. května 1867 na Rohanském ostrově v Praze
2.		Starosta tělocvičného spolku Jindřich Fügner
3.		Svěcení sokolského praporu v Brně 28. a 29. května 1871
4.		Šesté družstvo Sokola Pražského. Vlevo stojí spisovatel Ignát Hermann
5.		Odhalení náhrobku Jindřicha Fügnera na Olšanských hřbitovech 18. července 1869

Expansion of the Sokol
Movement
Sokol unions were founded in other places based on the Prague Sokol Union. In
Bohemia, seven Sokol unions were founded in the period from June to the end of
1862 – in Jaroměř, Kolín, Nová Paka, Turnov, Příbram, Jičín and Kutná Hora. Every
year, new unions were established. In 1865, all Sokol unions had 1,949 members in
total. In November 1865, Jindřich Fügner suddenly died.
In 1866, at the time of the Prussian-Austrian war, Miroslav Tyrš had an unexpected
proposal to create voluntary corps from members of the Sokol unions that would
help fight on the Austrian side. The Austrian authorities kindly but surely refused
such an offer. The offer to cooperate in the protection of the Monarchy was based
on the generally accepted concept of Austrian-Slavic politics, and the honest
determination of the Sokols to defend their country from being Germanised.
However, not all committee members shared Tyrš’s enthusiasm to defend Austria
with arms, and they very likely welcomed the governing decision. After the defeat,
the representatives of Hungarian national policy took advantage of the weakened
position of Austria and enforced the Austrian-Hungarian dualism. The loyalty in
Czech national politics to the Habsburg throne thus significantly decreased. At
the end of the 1860s, there was a massive boom of the Sokol movement that
corresponded with the break of nationalism and hectic efforts of Czech politics to
bring political and cultural autonomy to the Czech lands that would be similar to
the Hungarian autonomy.
1.		Public Prague Sokol training at Rohanský ostrov in Prague on 19 May 1867
2.		The Mayor of the Sokol Union, Jindřich Fügner
3.		Holy orders of the Sokol banner in Brno on 28 and 29 May 1871
4.		Sixth team of the Prague Sokol. Ignát Hermann, a writer, is on the left
5.		Unveiling of Jindřich Fügner’s tombstone at Olšanské hřbitovy on 18 July 1869
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