
První měsíc samostatného státu
28. října 1918 rozhodlo vedení České obce sokolské vytvořit pod vrchním velením 
náčelníka Jindřicha Vaníčka tzv. Národní stráže. Pomoci sokolů bylo zapotřebí. Rodící 
se republice chyběly mocenské opory, především armáda, protože legionáři, kteří se 
měli stát jejím základem, se ještě nestačili vrátit do vlasti. Přitom bylo nezbytné 
zabránit případnému chaosu. V jednotkách sloužili i členové dalších spolků, ale 
převážnou část jejich příslušníků tvořili právě sokolové. Česká obec sokolská také 
„propůjčila“ strážím svoji organizaci od předsednictva přes župy až po jednoty. 
Veliteli vznikajících jednotek se stali převážně  starostové a náčelníci sokolských žup 
a jednot.
Národní stráže se podílely na odzbrojení vojenských jednotek složených  
z  rakouských, maďarských a rumunských vojáků, které se nacházely v říjnu 1918 
v Čechách a na Moravě. Dále zajistily a střežily sklady potravin, zboží a surovin, 
zbrojnice, průmyslové objekty, nádraží, železnice, komunikace, hlídaly kláštery, 
zámky, obrazárny, knihovny a archivy, aby nedošlo ke ztrátám na kulturním dědictví 
a k vývozu vzácných uměleckých předmětů ze země. Národní stráže zajišťovaly 
pořádek do počátku prosince, kdy jejich úkoly postupně přebíraly vojenské  
a policejní jednotky.

1.		Od	28.	října	1918	plnila	úkol	ochrany	Pražského	hradu	sokolská	stráž	
	 	čítající	34	mužů
2.		Josef	Scheiner	byl	jmenován	generálním	inspektorem	československé	branné	moci
3.		V	prosinci	1918	byl	Jindřich	Vaníček	jmenován	náčelníkem	odboru	
	 	pro	tělesnou	výchovu	národa	na	ministerstvu	národní	obrany
4.		Čestná	sokolská	stráž	odjíždí	z	hradu	31.	1.	1919	po	odevzdání	
	 	pověřovacích	listin	jihoslovanského	velvyslance
5.		Sokolové	dokazovali	nepravdivost	přísloví	o	slovanské	holubičí	povaze
6.		První	rozkaz	Jindřicha	Vaníčka	v	nové	funkci

First Month of the State
On 28 October 1918, the management of the Czech Sokol Society decided to create 
National Guards under the supervision of Chief Jindřich Vaníček. The help of Sokols 
was very much needed. The newborn republic lacked the support of the powers, 
namely the Army, as the legionaries who were supposed to become its foundation 
had not managed to return to their homeland yet. However, this was of the utmost 
importance to prevent any potential chaos. Members of other unions served in the 
units, but the majority were Sokol members. The Czech Sokol Society also “lent” its 
organisation to the Guards, from the Board through the counties to the individual 
unions. The commanders of the established units were mainly the mayors and chiefs 
of Sokol counties and unions.
The National Guards participated in the demobilisation of the Army units consisting 
of Austrian, Hungarian and Romanian soldiers that were located in Bohemia and 
Moravia in October 1918. Furthermore, they secured and guarded the storage of 
food, goods and material, armouries, industrial objects, railway stations, railways, 
roads, monasteries, castles, galleries, libraries and archives to prevent any loss of 
cultural heritage and the exporting of precious works of art from the country. The 
National Guards took care of order until the beginning of December when their tasks 
were gradually taken over by military and police units.

1.		Prague	Castle	was	protected	by	a	Sokol	Guard	of	34	men	from	28	October	1918
2.		Josef	Scheiner	was	appointed	the	General	Inspector	of	the	Czechoslovak	
	 	Armed	Forces
3.		In	December	1918,	Jindřich	Vaníček	was	appointed	the	Chief	of	the	Division	for	
	 	the	Physical	Education	of	the	Nation	at	the	Ministry	of	National	Defence
4.		The	colour	guard	leaving	the	Castle	after	handing	over	the	credential	letters	
	 	of	the	South	Slavonic	ambassador	on	31	January	1919
5.		Sokols	proved	the	falsehood	of	the	proverb	about	the	Slavic	soft	heart
6.		The	first	order	of	Jindřich	Vaníček	in	the	new	office
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