
Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš
Jindřich Fügner, křtěný jako Heinrich, se narodil v roce 1822 v německy hovořící rodině 
zámožného obchodníka. Aktivně se účastnil revoluce v roce 1848 jako velitel jednotky 
Národní gardy. V roce 1855 byl jmenován do vedení pražské filiálky terstské pojišťovací 
společnosti. Jeho život zásadně ovlivnilo setkání s Miroslavem Tyršem. K habsburskému 
Rakousku jako přívrženec italského osvobozovacího hnutí nechoval valné sympatie. 
Proto se přiklonil k požadavkům na českou národní emancipaci, pochopitelně v rámci 
emancipace všech národů podunajské monarchie. Jindřich Fügner zemřel náhle  
15. listopadu 1865. Příčinou smrti byla zřejmě otrava krve.
Miroslav Tyrš se narodil v roce 1832 v Děčíně v rodině německého lékaře Jana 
Vincence Tirsche. Pokřtěn byl jako Friedrich Emanuel. Ve svých šesti letech osiřel.  
Byl vychováván v českém prostředí u svých strýců na Mladoboleslavsku a v Praze.  
Od konce gymnaziálních studií začal postupně používat různé podoby svého jména, 
které směřovaly k jeho definitivnímu počeštění. V roce 1861 nastoupil jako cvičitel  
do Malypetrova tělocvičného ústavu. Po Fügnerově smrti se stal vůdčí osobností 
Sokola. V roce 1872 se oženil se sedmnáctiletou Renatou Fügnerovou, dcerou svého 
zesnulého přítele. Od konce 60. let se věnoval studiu antiky a dějinám výtvarného 
umění a estetiky. V oboru dějin umění se v roce 1880 habilitoval na pražské 
polytechnice a v roce 1882 začal jako soukromý docent přednášet na české části 
Karlo-Ferdinandovy univerzity. V létě 1884 zasáhla sokolskou organizaci zpráva  
o Tyršově tragickém úmrtí v rakouském Ötzu. Miroslav Tyrš utonul 8. srpna 1884.

1. Cvičitelský sbor Sokola Pražského z roku 1864. Uprostřed nahoře Miroslav Tyrš
2.  Portrét Jindřicha Fügnera od Josefa Mánesa z roku 1853
3.  Pomník Jindřicha Fügnera odhalený 18. 7. 1869 na Olšanských hřbitovech
4.  Miroslav Tyrš
5.  Úmrtní oznámení Miroslava Tyrše
6.  Na poslední cestě doprovodilo Miroslava Tyrše 1600 sokolů z 90 jednot 
  i představitelé Prahy v čele s Tyršovým přítelem, bývalým starostou Sokola
  Pražského, primátorem Tomášem Černým

Jindřich Fügner and Miroslav Tyrš
Jindřich Fügner, originally Heinrich, was born in a German-speaking family of a rich 
trader in 1822. He actively participated in the 1848 revolution as the commander of 
the National Guard Unit. In 1855, he was appointed as a member of the management 
of the Prague branch of an insurance company from Trieste. His life was substantially 
influenced by meeting Miroslav Tyrš. The supporter of the Italian liberation 
movement was not very keen on Habsburg Austria. Therefore he sympathised with the 
requirements for Czech national emancipation, naturally within the emancipation of 
all nations under the Habsburg reign. Jindřich Fügner died unexpectedly on  
15 November 1865. The cause of his death was most likely blood poisoning.
Miroslav Tyrš was born into the family of Jan Vincenc Tirsch, a German doctor, in 
Děčín in 1832. He was baptized Friedrich Emanuel. He became an orphan when he 
was six years old. He was brought up in a Czech environment by his uncles in the 
Mladá Boleslav region and in Prague. After he finished his studies, he started to use 
different variations of his name that aimed at its final Czech version. In 1861, he 
joined the Malypetr’s sports institute as a trainer. After Fügner’s death, he became the 
leading character of Sokol. In 1872, he married seventeen-year-old Renata Fügnerová, 
the daughter of his deceased friend. From the end of the 1860s he devoted his time 
to studies of the Antique period and the history of art and aesthetics. He graduated 
from Prague Polytechnic University in the field of history of art in 1880, and started 
lecturing as a private docent in the Czech part of Charles-Ferdinand University in 
1882. In summer 1884, the Sokol organisation was deeply touched by a message 
conveying Tyrš’s death in Ötz, Austria. Miroslav Tyrš drowned on 8 August 1884.

1.  Prague Sokol training staff in 1864. Miroslav Tyrš in the middle at the top
2.  Portrait of Jindřich Fügner by Josef Mánes from 1853
3.  Jindřich Fügner’s memorial at Olšanské hřbitovy revealed on 18 July 1869
4.  Miroslav Tyrš
5.  Announcement of Miroslav Tyrš’s death
6.  1,600 Sokol members from 90 unions and Prague representatives, led by  
  Tomáš Černý, the Mayor of Prague and former Mayor of Sokol and Tyrš’s friend, 
  accompanied Miroslav Tyrš on his last journey
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