
Sokolové v zahraničí
Největšího rozkvětu dosáhlo zahraniční sokolské hnutí ve Spojených státech 
amerických. První jednota vznikla v St. Louis již v únoru 1865, o rok později 
následovala v Chicagu a postupně se tvořily další a další. V srpnu 1878 se v Chicagu 
sešli delegáti 10 sokolských jednot, aby založili vlastní ústřední organizaci – 
Národní jednotu sokolskou. Světový rozměr ale získalo sokolské hnutí především 
svojí zakladatelskou misí ve slovanských zemích, kde sokolské spolky převzaly 
důležitou funkci při snahách o národní sebeurčení a nezávislost jednotlivých států. 
Nejstarší zahraniční sokolský spolek vznikl již v roce 1863 ve slovinské Lublani. 
V oblastech pozdější Jugoslávie se vyvinulo hnutí vysloveně nacionálně obranného 
charakteru. První chorvatský spolek byl založen v roce 1874 v Záhřebu. V království 
Srbů vystoupil již existující bělehradský tělocvičný spolek poprvé pod názvem 
Sokol v roce 1891. Do Bulharska se sokolská idea dostala prostřednictvím českých 
železničních odborníků, kteří v roce 1879 založili v Sofii balkánský Sokol. Zásadní 
význam mělo sokolské hnutí i v Polsku, kde považovaly sokolské spolky samy sebe 
za hráz proti germanizaci. V roce 1893 vznikl v Poznani Svaz polských spolků ve 
Velkopolsku, který později nesl název Svaz polských sokolů v Německé říši. V Rusku 
se sokolské hnutí snažil propagovat už Miroslav Tyrš. První spolek byl v městě Tiflis 
založen v roce 1898. V roce 1910 vznikl Svaz ruského sokolstva. V roce 1908 dostala 
sokolská mise ve slovanských zemích pevnější organizační rámec vznikem Svazu 
slovanského sokolstva.

1.		Američtí	sokolové	na	VII.	všesokolském	sletu	v	roce	1920
2.		Ministr	obrany	Karel	Vyškovský	připjal	v	roce	1932	stuhu	na	prapor	pařížského	Sokola
3.		Prezident	T.	G.	Masaryk	a	rumunský	korunní	princ	Nikolaj	přihlíželi	
	 	VIII.	všesokolskému	sletu	v	roce	1926	
4.		Plakát	sletu	polského	Sokola	ve	Lvově	v	roce	1933
5.		Plakát	sletu	jugoslávského	Sokola	ve	Skopje	v	roce	1937
6.		V	roce	1910	začal	v	Moskvě	vycházet	časopis	Sokol

Sokols Abroad
The greatest boom of the foreign Sokol movement was in the United States of 
America. The first union was established in St. Louis in February 1865, a year 
later in Chicago, and subsequently unions formed all over the country. In August 
1878, the delegates of 10 Sokol unions met in Chicago to found their own central 
organisation – the National Sokol Union. However, the Sokol Movement acquired its 
global dimension mainly through its foundation mission in Slavic countries, where 
Sokol unions accepted an important function in efforts for national identity and 
the independence of individual states. The oldest foreign Sokol union was founded 
in Slovenian Ljubljana in 1863. The movement in the area of the later Yugoslavia 
had a national-defensive character. The first Croatian union was founded in Zagreb 
in 1874. In Serbia, the Belgrade sports union first performed under the Sokol 
name in 1891. The Sokol idea reached Bulgaria through Czech railway experts who 
founded the Balkan Sokol in Sofia in 1879. The Sokol movement in Poland also had 
fundamental significance as the Sokol unions considered themselves to be a barrier 
against Germanisation. In 1893, the Association of Polish Unions in Velkopolska 
was founded in Poznan, later called the Association of Polish Sokols in the German 
Reich. In Russia, the Sokol movement was already promoted by Miroslav Tyrš. The 
first union was founded in the city of Tiflis in 1898. In 1910, the Association of 
Russian Sokol Unions was established. In 1908, the Sokol mission in Slavic countries 
acquired a more solid organisational framework thanks to the foundation of the 
Association of the Slavic Sokol Movement.

1.		American	Sokol	members	at	Sokol	Slet	VII	in	1920
2.		Karel	Vyškovský,	the	Minister	of	Defence,	pinned	a	ribbon	on	the	banner	
	 	of	the	Parisian	Sokol	in	1932
3.		President	T.	G.	Masaryk	and	Romanian	Prince	Royal	Nicholas	watching	
	 	Sokol	Slet	VIII	in	1926
4.		A	poster	for	a	slet	of	the	Polish	Sokol	in	Lvov	in	1933
5.		A	poster	of	a	slet	of	the	Yugoslavian	Sokol	in	Skopje	in	1937
6.		The	Sokol	Magazine	was	first	published	in	Moscow	in	1910
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