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Anotace
Tato práce pojednává o začleňování žen do tělovýchovné jednoty Sokol, která byla
v Českých zemích první organizací, ve které docházelo k pravidelným tělesným
cvičením. Cílem je podat srozumitelný historický pohled na začleňování žen do Sokola.
Práce vychází ze symbolické interpretace postavení muže a ženy podle knihy Pierra
Bourdieuho Nadvláda mužů, ve které Bourdieu tvrdí, že zařazení ženy do společnosti je
důsledkem symbolického nazírání na celou společnost, ve které mají ženy nižší
postavení než muži. Dále je zde popsán rozvoj pohybových činností, ritualizovaných
her a slavností. S rozvojem pohybových činností souvisí celkové vnímání tělesnosti a
kultivace sebe sama, díky které se lidé začali více zajímat o své tělo. Rozvoj tělesné
výchovy a vznik Sokola měl velký vliv na vznik prvního ženského Tělocvičného spolku
paní a dívek pražských, který ženám umožnil vstup do Sokola a možnost věnovat se
stejným fyzickým aktivitám, kterým se věnují muži. Ilustrace pozdějších dějin Sokola je
popsána na příkladu vývoje v obci Vinoř, na základě rozhovoru s jednou pamětnicí a to
v duchu metody orální historie.
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Abstract
This thesis Women´s Integration into the Physical Education Organization Sokol
discusses the integration of women into organization Sokol, which was in the Czech
lands first organization in which there was regular exercise. The aim is to give a clear
historical perspective on the integration of women into Sokol. The thesis builds on the
symbolic interpretation of the role of men and women based on the book by Pierre
Bourdieu Domination of men in which Bourdieu argues that the inclusion of women in
society is the result of a symbolic perception of the whole reality in which women have
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lower status than men. Further disclosed herein is the development of physical
activities, games and ritualistic ceremonies. The development of the physical activity is
related to the overall perception of physicality and culture itself, through which people
became more interested in their body. The development of the physical education and
formation Sokol had a great influence on the formation of the first women's gymnastic
club of ladies and girls of Prague, which allowed women to enter the Sokol a chance to
do the same physical activities as men. The illustration of subsequent history of Sokol is
described on the example of the development in the locality Vinoř, based on interviews
with one eyewitness once in a spirit of oral history.

Keywords
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Bourdieu, physicality
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Úvod
Tato práce pojednává o začleňování žen do tělovýchovné jednoty Sokol, která byla
v Českých zemích první organizací, ve které docházelo k pravidelným tělesným
cvičením. Cílem této diplomové práce je podat srozumitelný historický pohled na
začleňování žen do Sokola.
Tělovýchova žen v západních společnostech nacházela zpočátku pramálo pochopení
a ženy se potýkaly s řadou překážek. Musely ujít dlouhou cestu, než se jim otevřely
brány sportovních činností, do kterých v dějinách směli vstupovat pouze muži. Ženy
dlouho musely přesvědčovat společnost, že i ony mají právo starat se a pečovat o své
tělo stejnými způsoby, jaké používají muži. Důležitou roli proto v počátcích ženského
tělocviku hrála otázka zdravotní a estetická. Největší podíl na zapojení žen do tělesné
výchovy měl jednoznačně Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Ten si kladl za cíl
mimo začlenění žen do tělovýchovy také probudit v ženách snahu po rovnocennosti a
rovnoprávnosti s muži, porozumět veřejným otázkám a usiloval o to, aby ženy byly po
všech stránkách ženy moderní v pravém významu slova. V ženském sdružování a
zapojení do cvičení bylo od začátku patrné krom touhy po pohybu také snaha dostat se z
uzavřeného prostředí rodiny mezi sobě rovné.
Tato práce vychází ze symbolické interpretace postavení muže a ženy podle knihy
Pierra Bourdieuho Nadvláda mužů, ve které Bourdieu tvrdí, že zařazení ženy do
společnosti je důsledkem symbolického nazírání na celou společnost, kde vše je děleno
podle předem daných klíčů. Ženám tak předem dle Bourdieuho náleží nižší postavení a
vztah nadvlády muže nad ženou se spolu s rozdělením pracovních činností otiskuje do
reality společenského života.
Mimo archivních materiálů dokládajících vznik Sokola a Tělovýchovného spolku paní a
dívek pražských byly použity také odborné publikace, které se týkají daného tématu.
Informace o ženách v Sokole byly čerpány z ženského časopisu Sokolice. Poznatky o
tělovýchovné jednotě Sokol ve Vinoři byly získány v duchu metody orální historie.
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Práce je rozdělena do 3 samostatných kapitol. Na začátku první kapitoly se věnuji
interpretaci nadvlády mužů nad ženami ve společnosti, aspoň tak, neboť od počátku
dějin je postavení žen dáno specifickým symbolickým nazíráním na celou skutečnost,
což je obzvlášť patrné na pozici žen a mužů ve společnosti. Je důležité zmínit se o tom,
proč se od počátku lidských dějin věnovali fyzickým aktivitám, které bychom mohli
považovat za spor, zejména muži. Z tohoto důvodu se kapitola věnuje také rozvoji
pohybových činností a to ritualizovaným hrám, slavnostem a organizovaným hrám ve
starověkém Řecku a Římě a středověkým fyzickým aktivitám v Evropě. S rozvojem
pohybových činností souvisí celkové vnímání tělesnosti a kultivace sebe sama, díky
které se lidé začali více zajímat o své tělo. Dále kapitola popisuje rozvoj věd a zájem o
zdraví z pohledu humanismu a renesance a zejména vznik výchovných teorií, které šířili
nejvíce angličtí a francouzští filozofové čerpající ze starověkých a středověkých textů.
Závěr kapitoly je věnován vzniku prvního tělovýchovného zařízení v Německu, které
nejvíce ovlivnilo Miroslava Tyrše a stalo se vzorem pro vznik první tělovýchovné
organizace v českých zemích zejména svou filozofií, kterou hlásalo.
Druhá kapitola se zabývá rozvojem tělocviku v Českých zemích, dějinami Sokola.
Ve třetí kapitole se věnuji tělesné výchově, praktikované ženami a především vzniku
Tělocvičného spolku paní a dívek pražských.
V poslední části třetí kapitoly se pokusím o ilustraci pozdějších dějin Sokola na
příkladu vývoje v obci Vinoř, na základě rozhovoru s jednou pamětnicí a to v duchu
metody orální historie. Rozhovor je veden s informovanou osobou, která vypráví své
vlastní dojmy, zkušenosti a názory na určité téma, které je předmětem zájmu tazatele a
může být zpřístupněn dalším badatelům.1
1

Metodu orální historie můžeme uplatnit tehdy, pokud badatel zkoumá např. politický, hospodářský či
kulturní aspekt minulého dění, jež má dosud žijící účastníky a svědky. Zatímco jiné metody dovolují
psát pouze o „velkých dějinách“, kde život obyčejných lidí není téměř vůbec zachycen, orální
historie umožňuje pohled na dějiny z odlišné strany, například ze strany každodennosti. Skrze ni se
dostáváme k prožitkům lidí z obyčejných vrstev společnosti. Je zde důležité sdělení každého
jednotlivce, především jde o jeho subjektivní pocity a prožitky. Viz. VANĚK, Miroslav, MÜCKE,
Pavel, PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální
historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 2007, s. 11–13.
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1. Kapitola
1.1 Postavení ženy a muže ve společnosti
Jelikož se tato práce bude zabývat kulturním životem žen v 19. století, považuji za
důležité zmínit se zde o jejich postavení, jaké v rámci společnosti zaujímaly a jak na ně
bylo nahlíženo.
Ženy v 19. století zastávaly nižší postavení než muži a byly dlouho drženy jen
v domácnosti a u činností spojených s biologickým a sociálním uchováním rodu, u
činností, které byly uznávané a někdy i rituálně slavené, ale právě jen jako až druhé po
aktivitách produkce, které jediné měly ekonomické a společenské uznání, a jako
podřízené hmotným a symbolickým zájmům rodu, tj. mužů. Žena tak náležela do
domácí sféry, kdežto mužům bylo umožněno působit i v té veřejné a otevíraly se jim
větší možnosti, jak trávit svůj čas. Postavení žen ve společnosti souvisí s teorií o
pohlavních rolích. Pokud jde o otázku lidské přirozenosti, podle Roberta Murphyho
stojí na jedné straně ti, kteří věří, že to, co nazýváme mužství a ženství, je výsledkem
nevyvratitelného genetického programování, zatímco na druhé straně stojí ti, kteří věří,
že toto programování provádí společnost a že rysy chování lišící se v závislosti na
pohlaví jsou zcela naučené. Každá společnost si tak vytváří svá vlastní pravidla, ve
kterých si určí role mužů a žen.2
Jedním z autorů popisující fungování západní společnosti byl francouzský sociolog a
antropolog 20. století Pierre Bourdieu. V knize Nadvláda mužů Bourdieu tvrdí, že
v rámci symbolického zařazení žijeme v sociálním světě, který konstruuje tělo jako
sexualizovanou skutečnost a jako nositele sexualizujících principů vidění a dělení.
Zařazení ženy do společnosti je důsledkem nazírání na celou skutečnost, kde vše je
děleno podle předem daných klíčů (nahoře, dole, příroda, kultura apod.), jelikož vše
musí mít své místo. To je podle Bourdieuho smyslem všeho myšlení. Dávat věcem
místo v symbolickém vidění světa a své místo v tomto řádu zaujímá i žena. Podle
Bourdieuho bipolárního dělení je muži přiděleno místo v oblasti „nahoře, „aktivity“,
„kultury“, „síly“ atd., a ženě, na kterou je přirozeně nahlíženo jako na protiklad muže,

2

MURPHY, Robert. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon. 2010, s. 67.

9

jsou dány opačné predikáty. Arbitrárnost rozlišení je až druhotně podpořena
biologickými rozdíly.3 Vztah nadvlády muže nad ženou se spolu s rozdělením práce
otiskuje do reality společenského života. Muž v rodině plní roli hlavního živitele a díky
této funkci dává ženě najevo, že on má plné právo rozdělovat práci a pomocí
nevyslovených příkazů určuje ženě její každodenní činnosti, které smí či nesmí
vykonávat. Mužský řád, vypsaný do věcí, se cestou nevyslovených příkazů
provázejících navyklou dělbu práce nebo kolektivní či soukromé rituály vpisuje i do
těl.4 Ženám jsou zakázány práce vyššího druhu,5 musí se držet nízko, umět správně stát,
připadají na ně obtížné, nepříjemné nebo ponižující činnosti. Jde o tzv. němé příkazy,
které zaujímají svou slavnostní a výjimečnou povahou zvláštní místo v institučních
rituálech. Tyto rituály mají za cíl ukázat před celým společenstvem, kdo má právo na
tzv. distinktivní značku, díky které se může chovat za každé situace svobodně, říct svůj
názor a mít právo podílet se na jakékoli práci, setkání či debatě. Muži tuto značku
získávají automaticky, ale ženám je navždy odepřena. Bohužel život v uzavřeném světě
zahrnující prostor obce, dům, řeč, nářadí, všechno ženám zabraňuje podílet se na
aktivitách mužů. To předurčuje jejich zařazení v symbolickém světě a zároveň tím ženy
potvrzují, hlavně sobě samotným, že poníženost, přikrčenost, nepatrnost, nízkost,
bezvýznamnost atd. jsou jejich přirozeným osudem.6 Tím, že mužská nadvláda dělá
z žen symbolické předměty, jejichž bytí je bytím viděným, staví je do situace
permanentní fyzické nejistoty, či spíše symbolické závislosti, Žena existuje především
skrze a pro pohled těch druhých, neboli jako přístupná a přitažlivá věc. Čeká se od ní, že
bude ženská, tj. usměvavá, sympatická, pozorná, poddaná, nevtíravá, zdrženlivá,
případně neviditelná. Takzvaná ženskost přitom často není nic jiného než určité
nadbíhání ať už skutečným nebo předpokládaným požadavkům mužů, jež má především
3

Margaret Meadová ve své knize Pohlaví a temperament uvádí příklad společnosti Čambuliů, kde je
toto dělení přesně opačné. Ženy jsou zde ty silné a aktivní, muži naopak slabí a pasivní.
MEADOVÁ, Margaret. Pohlaví a temperament u tří primitivních společností. Praha: Slon, 2010.

4

Například když se ženy vyhýbají místům, z nichž jsou vykázány.

5

Jedná se například o práce vztahující se k veřejné činnosti.

6

BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Praha: Univerzita Karlova. 2000, s. 28–29.
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posílit jejich ego. Protože ženy ke svému bytí potřebují pohled druhého, jejich chování
se neustále řídí tím, že předem odhadují, jak bude jejich tělesný zjev, jejich způsob
držení a prezentace těla oceněn.7 Ženy, společností naučené pohlížet na sebe jako na
estetické předměty a mít proto neustále na paměti hledisko krásy, elegance, oblečení,
držení těla, mají v rozdělení domácí práce na starosti všechno, co se nějak týká estetiky
a celkově pak vůbec veřejné tváře rodiny. Jejich hlavní rolí je tedy péče o symbolický
kapitál rodiny.8 Takto Bourdieu popisuje fungování západní společnosti. Můžeme říci,
že nadvláda mužů opravdu existuje. I v dnešní společnosti, když dojde na srovnávání sil
mužů a žen, se muži odvolávají na fakt, že k ovládání těžkých strojů je zapotřebí mít
větší sílu. Z toho důvodu musí oni ovládat těžké stroje. Ano, přiznejme si, že ženy
nemají takovou sílu jako muži. Jejich genetická fyziologická výbava jim neumožňuje
takový nárůst svalové hmoty. Život v současné společnosti podle Roberta F. Murphyho
však velkou sílu nevyžaduje. V dnešní elektronické době, jak Murphy říká, nevyžaduje
příliš velkou sílu a to umožňuje rozšíření pracovních obzorů žen. Ženy jsou tak po
tělesné a intelektuální stránce schopné vykonávat většinu prací dosud svěřených
mužům.9 Společnost 19. století však ještě nebyla tak technicky vyspělá jako dnes.
Z toho důvodu se ženy často musely obracet na své muže a jim nechávat na starosti tu
těžší práci.

1.3 Mužnost a násilí
Kvůli tomu, že muži trávili většinu času mimo domov, otevírala se jim možnost věnovat
se některým aktivitám, které se nedala provozovat v rodinném domě. Je zde řeč
především o fyzických aktivitách neboli sportu. Opět se zde vrátíme ke knize Pierra
Bourdieuho Nadvláda mužů, kde se vyjadřuje k tomu, z jakého důvodu mají muži blíže
k fyzickým aktivitám než ženy. V kapitole Mužnost a násilí Bourdieu mluví o
vlastnostech každého muže, které nejsou dány od přírody, ale jsou výsledkem
dlouhodobého socializačního procesu, kterým v životě prochází každý muž. Především
7

BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů,.s. 60–61.

8

BOURDIEU, Perre. Nadvláda mužů, s. 91.

9

MURPHY, Robert. Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 69.
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urozenost, čest, odvaha10, vlastnosti, o kterých se nediskutuje, a jsou vepsány do těla
každého muže. Tzv. mužství, které je výsadou, je však zároveň i pastí a platí se za ni
neustálým napětím a vypětím, k němuž každého muže nutí povinnost projevovat se za
všech okolností jako muž. Jak je známo, mužství je chápáno jako sexuální a sociální
reprodukce, ale Bourdieu zde připomíná, že mužství je také způsobilost k boji a násilí.
Pravým mužem se stává muž, který se cítí sám sobě povinen přispívat podle možnosti
k vlastní cti usilováním o slávu a významné postavení ve veřejné sféře. Temnou stranou
mužských hodnot jsou však strachy a úzkosti vzbuzované ženstvím: žena, slabost sama,
ztělesněná zranitelnost cti, neustále vystavená urážkám, je zároveň silná všemi
zbraněmi slabosti, jako jsou ďábelská lest a magie. Nedosažitelný ideál mužství se tím
snadno mění v princip nesmírné zranitelnosti. Právě to paradoxně nutí muže angažovat
se ve všech mužských hrách násilí. Ideálně formou fyzické aktivity je zápas, sport jako
stvořený, aby produkoval viditelné znaky mužství, a aby se v něm projevovaly a
osvědčovaly takzvaně mužské vlastnosti. Mužnost potřebuje hlavně druhé muže, aby ji
v její pravé povaze aktuálního či potenciálního násilí ocenili a aby potvrdili její
příslušnost ke skupině pravých mužů. To se nejlépe projevovalo během vojenských
rituálů pomocí tzv. institučních rituálů, které byly vždy doslova zkouškou mužnosti, jež
má posílit mužskou solidaritu. To, že muži toužili po fyzických aktivitách, které byly
především součástí organizovaného pohybu za účelem války, se tak zdá přirozené,
neboť sama společnost jim to umožnila. Mužnost, jak je vidět, je tak pojem vztahový,
budovaný před očima druhých mužů a pro ně, a proti ženství, v jakémsi strachu
z ženství, a hlavně z ženství ve vlastním nitru. 11
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Toto se odráží i v jazyce – takto např. řecké slovo pro statečnost je andreia, což je přímo odvozené
od slova „aner“ muž, což přímo implikuje, že od mužů se odvaha nejen očekává, ale že i mužství a
odvaha by měly být jedno. PETRÁČKOVÁ, Věra

– KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov

I. díl A-K. Praha: Academia AV ČR, 1995.
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1.4 Rozvoj pohybových činností
Jak je zmíněno výše, již samotná společnost a díky ní zprostředkovaně naučené návyky,
umožnila mužům věnovat se fyzickým aktivitám. Ačkoliv má tato práce popsat
především zapojení žen do fyzických aktivit, ráda bych se zde ve stručnosti zmínila o
rozvoji pohybových činností, které nakonec vedly k samotnému vzniku tělesné
výchovy, která jako první umožnila ženám věnovat se stejným fyzickým aktivitám jako
muži. Za rozvojem pohybových činností stojí zejména rozvoj ritualizovaných her a
slavností, organizovaných her a vnímání tělesnosti a sexuality, které položily základ
pohybu a sportu vůbec.
1.4.1 Ritualizované hry a slavnosti
Již od samého počátku lidských dějin byl člověk nedílnou součástí přírody. Aby přežil,
musel se naučit rozvíjet elementární pohyby svého těla – nohou a rukou, neboť většinu
svého života člověk vyhledával a putoval za potravou. Kromě lovu zvěře se zabýval
také sběrem rostlin, kořínků a drobných živočichů. Byl tak neustále na cestách a denně
mohl nachodit desítky kilometrů. Zlepšující se fyzická síla a život ve stále se
zvětšujících skupinkách umožňovaly rozvinout lepší organizaci získávání potravin.
Vazby lidských skupin na určité teritorium způsobovaly boje mezi lidskými skupinami.
Skupiny si chránily svá území, vyráběly si nové nástroje a zbraně, které jim měly
zajistit větší pocit bezpečí. Lidé v bojích mezi sebou takticky využívali fyzickou sílu,
obratnost, rychlost. Bylo třeba si osvojit nástroje, naučit se je vyrábět a zacházet s nimi.
K tomu bylo potřeba vycvičit své tělo, ruce a nohy, aby si zvyklo na nové pohyby.
Náročnost výcviku se zvyšovala se složitostí nástrojů a zbraní. Malé děti se již od útlého
věku učily zvládat základy mimořádně složitého elementárního pohybového
mechanismu lidského těla. Aby se správně naučily ovládat lidské končetiny – nohy pro
chůzi a ruce pro chápání předmětů, procházeli základním výcvikem sestávajícím
z instinktivních, elementárních pohybů a pohybových her. K tomu všemu jedinec musel
projít procesem, který dnes nazýváme socializace, osvojení základních způsobů života a
chování pro budoucí plnohodnotný život ve své skupině, zahrnující hlavně rozvíjení
13

mezilidských vztahů pomocí lidské řeči. Každý jedinec musel rozvíjet základní
pohybové schopnosti svého těla a své tělo adaptovat k zvládnutí speciální techniky.
Všechny společenské požadavky určovaly i formu výcviku. Výchovou procházeli
chlapci, kteří se v průběhu svého života učili především být dobrým lovcem a
válečníkem, a tak byla jejich příprava již od počátků složitější a specializovanější.
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Fyzicky náročnějších činností se v loveckých a sběračských společnostech zúčastňovali
muži. Mužskou specializaci v těchto činnostech můžeme považovat za využití větší
mužské fyzické síly a lepší vybavenosti k velkým a krátkodobým výdajům energie.13
První veřejné slavnosti, jejíž náplň tvořily fyzické pohybové aktivity, byly iniciační
slavnosti, které se objevily v okamžiku, kdy byl jedinec schopen zajistit dostatečné
množství obživy a mohl se tak věnovat kratšímu či delšímu odpočinku. Byly to tzv.
zkoušky dospělosti, během kterých lidé prokazovali fyzickou zdatnost a schopnost
zabezpečovat všechny potřeby života.14 Primárním cílem rituálů bylo posílit
soudružnost a utvrdit jejich pohled na svět neboli potvrdit jejich symbolickou strukturu,
která je k tomuto jednání nutí. Lidé se věnovali různým hrám a kolektivnímu tanci,
který se skládal ze základních pohybů nohou, rukou a trupu, doprovázené všelijakými
výkřiky, boucháním a klapáním předznamenávající zárodečné formy hudby. Člověk se
tak zbavoval vnitřního napětí a přinášelo mu to fyzické a psychické uspokojení.15 Tance
byly dominantní formou slavností v komunitách na nízkém stupni vývoje a byly velmi
emotivní. Kombinace pohybů a zvuků dávala průchod spontánním lidským emocím.
Jejich uvolnění bylo podporováno i dalšími prostředky útočícími na lidské smysly jako
např. drogy atd. Končily většinou úplným vyčerpáním a zhroucením účastníků.16
Nacházíme je ve formách lidové zábavy na všech stupních vývoje lidských dějin.
Zejména ve starověké Krétě byla velká pozornost věnována různým slavnostem, jejichž
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KŐSSL, Jiří – ŠTUMBAUER, Jan – WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury.
Praha: Karolinum, 2004, s. 8.
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součástí byly extatické tance, které měly podobu orgiastických tanců. Mezi další
oblíbené aktivity Kréťanů patřilo vystoupení dvojic zápasníků boxerů a různá
akrobatická vystoupení.17 Lidé ve společnostech, které odmítaly násilí, provozovali
fyzické aktivity, které sloužily k jejich uspokojení a zábavě. V minojské kultuře se
extatických tanců během slavností účastnili kromě mužů i ženy. Na stěnách minojských
domů, které se nám dochovaly, můžeme pozorovat krom válečných scén také scény
lovů. S lovem byly spojené závody vozatajů.18 Řecký básník Homér poskytl ve svém
díle Illiada podrobné vylíčení sportovních závodů, které byly uspořádány k uctění
zemřelého hrdiny Patrokla. Závody se konaly za účasti diváků a pro vítěze byly
připraveny ceny. Soutěžilo se v těchto disciplínách: závody vozů s koňským
dvojspřežím, boxování, běh, hod diskem, střelba lukem a házení kopím. Je zajímavé, že
neexistoval žádný rozdíl mezi vítězem a poraženým, neboť všichni, kteří se k závodům
přihlásili, obdrželi nějakou odměnu. Závody na Patriklovu počest se konaly v sociálně
uzavřeném kruhu a aktivně se jich mohli zúčastnit pouze králové a královští synové.
Závody sloužily k předvádění fyzické síly a dovednosti a pro potěšení diváků.19
1.4.2 Organizovaná cvičení
První zprávy o organizovaných tělesných cvičeních máme ze starověkého Řecka a
Říma. V řecké Spartě se lidé věnovali tělesným cvičením velmi důkladně. Fungoval zde
tzv. systém fyzického výcviku mládeže, který řídil stát. Všichni chlapci se společně
věnovali sportovnímu a vojenskému výcviku jako byl běh, zápas, hod diskem a
oštěpem. Veškerá cvičení probíhala pod dohledem čestných a ušlechtilých mužů, které
vybral stát. Všichni spartští mužové se mohli na výcviku podílet a měli právo i dávat
tresty. Obdobnému výcviku se směly zúčastňovat i dívky, neboť primárním cílem bylo
vychovat z nich zdatné matky nového pokolení. Dobrá fyzická příprava chlapců byla
prověřována při iniciačních slavnostech, kde měli prokázat, že jsou způsobilí vstoupit
do společnosti dospělých mužů. Vysoká technická úroveň fyzického výcviku a jeho
17

OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě, s. 73.
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mimořádná tvrdost a všestrannost vystupňovaly fyzickou zdatnost každého jednotlivce.
Řekové spojili všechny sportovní disciplíny do jednoho výchovného systému a nazvali
jej ideál

kalokagathie.20

Kalokagathie představovala u Starých Řeků ideál

harmonického souladu tělesné a duševní krásy. Duševní krása pro ně představovala
ušlechtilost a vysokou hodnotu mravnosti. Militaristický systém však současně
omezoval svobodu jednotlivců a tím ochromoval jejich aktivitu a znemožňoval
rozvinutí jejich tvůrčích sil. Neměli čas věnovat se jiné činnosti než boji, a tak
docházelo k úpadku řemesel, výtvarného umění a celé kultury.
V Athénách probíhal podobný způsob fyzického výcviku jako ve Spartě, ale výchova
dětí byla soukromou záležitostí rodičů. Výcviku se tedy zúčastňovaly především děti
bohatých rodičů, kteří měli dostatek prostředků, aby svým synům poskytli fyzické
vzdělání. Fyzický výcvik chlapců probíhal v tzv. palaistrách, soukromých školách a
gymnaziích. Každé gymnázium a každá palaistra pořádaly různé soutěže, kde si studenti
měřili své síly v řadě sportovních disciplín. Závodníci se připravovali na různé soutěže
včetně olympijských her, které byly ze všech her nejslavnější. První olympijské hry
byly uspořádány roku 776 př. n. l. v posvátném okrsku na západě poloostrova
Peloponés v Olympii. Konaly se každé 4 roky a první soutěží byl obvykle běh na jeden
stadion, později se počet disciplín navyšoval. Těchto her se zúčastňovali pouze muži.
Dívky v Athénách neprocházely žádným výcvikem. Vcelku zajímavě to vysvětluje
Platón. Ve třetí kapitole páté knihy Ústava je podáno vysvětlení, že ženy necvičí
v gymnáziích21 s muži, protože mužům pohled na nahou cvičící ženu připadá směšný. A
nezáleží na tom, zda se jedná o ženu mladší nebo starší. Platón ovšem s tímto názorem
nesouhlasí, neboť tvrdí, že neexistuje žádná činnost, která by patřila ženě, protože je
ženou, ani muži, protože je mužem. A je pošetilé pokládat za směšné něco, co ve
skutečnosti není špatné, neboť se ze zkušenosti ukázalo, že je lepší se svlékat než vše
zahalovat. Z toho vyplývá, že přirozené schopnosti jsou v ženách i mužích rozptýleny
20

GREXA, Jan. Přehled světových dějin sportu. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 28.
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stejně a žena má při své přirozenosti právo podílet se na všech činnostech stejně jako
muž, ačkoliv je slabší než on.22
Avšak diskriminace proti působení žen ve sportu byla zakořeněná v patriarchální
rodinné struktuře, ve které ženy neměly žádná zákonná práva a pouze omezené
příležitosti pro zážitky mimo jejich domácnost. Dívky byly vychovávány doma
k domácím pracím, k budoucí roli matky a manželky. Získaly pouze nejzákladnější
vzdělání, hrály na hudební nástroje, učily se tancovat a věnovaly se různým pohybovým
hrám.23 I když se některé ženy ze silných řeckých rodin staly pravidelnými účastnicemi
her na určitých místech, jejich zapojení byla omezené a jejich úspěchy byly většinou
ignorovány.24 Ženy si proto uspořádaly vlastní samostatné sportovní závody spojené se
slavností bohyně Héry, které se konaly nedaleko Olympie. Byly nazývány Héraje a do
počátku 6. století spadaly pod politický vliv Sparty.25
Na Apeninském poloostrově, zejména v Římě, probíhaly ve starověku velké slavnosti
k poctě bohů. Součástí slavností byly sportovní disciplíny tanec, box, zápas, běh, hody
oštěpem, skok, plavání, skákání do vody apod. Můžeme se zde setkat se znázorněním
vozatajských závodů a zápasníků, mezi kterými se objevovaly také ženy. Velmi
oblíbené byly zápasy, kde mezi sebou bojovali váleční zajatci na život a na smrt a časté
byly i souboje s dravými zvířaty.26 Řecká společnost často navštěvovala hry, zejména

22

PLATÓN. Ústava. Praha: Svoboda-Libertas, 1993, s. 221–228.
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Polynésanů, kterou popisuje Marcel Mauss v díle Esej o daru, je dítě, ženský statek, prostředkem,
kterým se statky z matčiny rodiny vyměňují za statky z otcovy rodiny. A protože má v těchto
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disponovat. Stejně tak žena je statek, který může být vyměněn. MAUSS, Marcel. Esej o daru,
podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999,
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divadelní, jejichž témata byla převážně eroticky laděná nebo se v nich pořádaly krvavé
gladiátorské zápasy.27
Římská společnost se stejně jako Sparta orientovala převážně vojensky. V souvislosti
s rozšiřující expanzí bylo potřeba vychovat statečné, silné a fyzicky zdatné vojáky,
proto povinností každého plnoprávného římského občana byla služba v armádě.
Součástí výcviku byl běh, zápas, box, hod oštěpem, šerm krátkým mečem, plavání a
míčové hry. Důraz byl kladen na hygienu, masáže, kondiční gymnastiku a drobné hry.
Římané budovali tělovýchovná zařízení, která byla určena především pro diváky a ne
pro vlastní cvičence. Ženy se jen zřídka zapojovaly do římských soutěží a her. Bylo jim
povoleno dívat se na mladé atlety v aréně, ale málo z nich mělo možnost rozvíjet své
atletické dovednosti. V římské rodině, žena byla legálně podřízena svému muži. Stejně
jako ženy ve starověkém Řecku, i ony byly odrazovány od prosazování zájmů mimo
domácnost.28 Zda v daném okamžiku v historii člověk hraje pro zábavu a sebevyjádření,
pro prestiž, moc a slávu, za úplatu nebo politickou výhodu, jeho motivace jsou do
značné míry kulturně podmíněné.

1.4.3 Vnímání tělesnosti
Rozvoj pohybových činností umožnil lidem lépe ovládat a rozumět svému tělu. S tím
souvisí celkové vnímání tělesnosti a kultivace sebe sama. Řecko bývá vnímáno jako
společnost nemorální a mravně uvolněná a soudí se, že snaha o moralizaci a volání po
sexuální přísnosti je fenomén, který se objevil až s příchodem křesťanství. Křesťanství
tak sebou mělo přinést potlačení sexuality a odvrat od těla. Velice podnětně se tímto
tématem zabývá Michel Foucault v knize Dějiny sexuality. Foucault zde rozebírá texty
řeckých filozofů, ze kterých je patrné, že řada filozofů označila již ve své době Řecko

27

Proti těmto hrám ostře vystupuje Tertullianův spis O hrách. Hlavním důvodem jeho averze bylo, že
tyto hry byly spojené s tehdejšími pohanskými rituály. Sportovní hry totiž vždy souvisely
s nějakou ideální symbolickou strukturou, která byla utvrzována v rituálech. TERTULLIANUS. O
hrách. Praha: Oikoymenh, 2004.
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jako zemi nemorální a mravně uvolněnou.

29

Potlačení sexuality a odvrat od těla začal

už v římské a řecké říši v rámci toho, čemu se říká pohanství. Francouzský historik Le
Goff cituje historika Paula Weyna, podle kterého nastala proměna zejména v oblasti
sexuálních a manželských vztahů a pohanská sexuální morálka je ve skutečnosti totožná
s budoucí křesťanskou morálkou manželství.30 Křesťané tak nic nepotlačili. Ukazuje se,
že puritánské mužství existovalo už před tím, než se pozdní římská říše definitivně
obrátila na křesťanství.
Myšlení filozofů a lékařů v prvních stoletích jasně ukazuje, že nedůvěřují slastem a
kritizují jejich užívání na tělo i duši. Ve své době se jednalo o myšlenkové hnutí, které
proti uvolněnosti své doby kladlo požadavek návratu k přísnosti starých mravů stejně
jako křesťanství. Nedocházelo však k zavádění opatření či trestů, které by všechny lidi
měly nějakým jednotným způsobem k takovému životu donutit. V textech autorů se
objevuje důraz na pěstování vztahu k sobě samému. Přísnou disciplínou je třeba
vyhýbat se neklidu, který působí zmatky tělu i duši. Je důležité mít v úctě sebe sama.
1.4.3.1 Péče o sebe
Podle Foucaulta téma kultivace sebe sama neboli myšlenka, že člověk se má věnovat
péči o sebe, je v řecké kultuře velmi staré téma. Péče o duši se u filozofů předpokládá, a
tak se každý filozof podle svého nejlepšího mínění snažil lidem doporučovat, jak by se
měli chovat.31
Seneca v díle O krátkosti života doporučuje, aby se člověk vzdal všech ostatních
zaměstnání a věnoval se pouze sobě, své duši a tělu. Doporučení, že bychom měli
pečovat sami o sebe je princip platný pro všechny bez ohledu na věk či pohlaví.
Doporučuje se však začít s péčí co nejdříve. Péče o tělo a duši zahrnuje širokou škálu
cvičení, praktických úkolů a různých činností. Je třeba dodržovat zdravou životosprávu,
věnovat se fyzickému cvičení a tím uspokojovat své potřeby. Péče o sebe je těsně spjata
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s lékařským myšlením a lékařskou praxí. Je pochopitelné, že čím více se člověk o své
tělo stará a naslouchá mu, dokáže včas rozpoznat různé nemoci a díky dobrému
psychickému a fyzickému stavu se mu daří s nimi bojovat.32
1.4.3.2 Proměna tělesnosti ve středověku
Středověké proměně tělesnosti se věnuje Jacques Le Goff ve svém díle Tělo ve
středověké kultuře. Proti odmítání tělesnosti aktivně vystupovalo křesťanství, a to
především z toho důvodu že „Bůh přišel v těle“. Na lidské tělo se na jedné straně pohlíží
s úctou a na druhé s opovržením. Křesťanství opouští některé antické praktiky,
jmenovitě gymnastická cvičení, zejména kvůli nahotě atletů.33 Nemůžeme přesně říct,
zda v křesťanství spolu souvisí pojetí tělesnosti a nízké postavení ženy. Křesťanské
posvátné texty mají původ v prostředí přísně patriarchální společnosti. Žena
v postavení pokorné služebnice může být i společností uznávanou a všemi velebenou
světicí, ale jen pokud má toto pasivní postavení, jedná podle řádu Božího, přináší oběti
druhým a nic pro sebe nechce, je cudná a trpící. Středověk popisuje ženy a muže
genderově stereotypním způsobem, u žen je vyzdvihována krása a dobrota, kdežto u
muže je důležitý intelekt, síla, zdatnost, odvaha a čestnost.34
Pro člověka je tělo během celé pozemské existence příležitostí k pádu, ale zároveň
prostředkem spásy, které někdo dosahuje skrze odříkání a cudnost, někdo pomocí
vykupitelské námahy manuální prací.35
Ačkoliv se církvi pohanství podařilo potlačit, pohanské praktiky a především tělesné
radovánky, rozšířené hlavně na venkově, přežily a ožívaly. Podobně jako tělesná
cvičení, která se pěstovala především mezi rytíři a šlechtou. Rytíři byli vychováváni na
hradech, cvičeni v jízdě na koni a učili se zacházet se zbraněmi. Středověcí lidé cvičili
hlavně nejmateriálnější ze všech smyslů: hmat. Základní výuku dvorských mravů
absolvovali chlapci i dívky bez rozdílu. K samotnému fyzickému výcviku přistoupili už
32
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pouze chlapci.36 V tělesné přípravě družiny rytíři využívali tradiční cvičení, jako byl
zápas, pěstní souboj, šermování a střelba z luku.37 Největší důraz byl přitom kladen na
jízdu na koni se zbraní v ruce. Jízdu na koni často ovládaly také mnohé ženy.38 Se
vznikem rytířství se objevil nový kult ženy. Neboť služba dámě patřila k jedné ze
základních rytířských povinností. Mezi oblíbené středověké hry patřil zápas v šermu a
rytířské turnaje, které probíhaly před očima mnoha diváků. Turnaje byly dominantní
složkou rytířského života i zábavy. Umožňovaly rytířům uplatnit fyzickou zdatnost,
čest, bohatství a vzrušení z hazardního riskování života i majetku. Celý život rytíře byl
oslavou tělesnosti: lov, válka, turnaje jsou jeho vášněmi.39 Ženám rolníků bylo
dovoleno zapojovat se do některých her a pohybových aktivit v rámci pravidelných
událostí v průběhu roku. Ženy z vyšších tříd se jen zřídkakdy věnovaly nějaké fyzické
aktivitě za zdmi svých domů. Často byly vnímány jako sexuální objekty a modely
krásy, a tak bylo jejich zapojení do aktivního života omezeno. Pro posouzení ženské
krásy platilo pravidlo, že čím méně byla žena aktivní, tím větší byla pravděpodobnost,
že byla vnímána jako krásná.40

1.5 Tělesná výchova
1.5.1 Humanismus a renesance
S příchodem humanismu a renesance do Evropy se opět začal pěstovat kult krásy a
tělesnosti a došlo k oživení antického ideálu kalokagathii. Rozvoj věd, zájem o zdraví a
výchovu, kterou hlásali již starověcí filozofové, přilákal do školních lavic více lidí.41
Výchova hrála v nové společnosti především renesanční Itálie důležitou roli. Vyšší
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vzdělání předpokládalo větší znalost lidského těla, a to napomohlo rozvoji jednotlivých
fyzických aktivit a jejich teoretické zpracování.42 Důraz se kladl na dokonalé ovládání
zbraní, rozvíjelo se umění šermířství a jízda na koni. Studium antiky má velký podíl na
vzniku nového cvičení, gymnastiky. Toto tělesné cvičení, obohacené o nové poznatky
z medicíny, pomohlo k systematickému a všestrannému rozvoji pohybových schopností
lidského těla. Znovu se objevil ideál ženské krásy, ve kterém byla žena nejen fyzicky
krásná a duchaplná, ale také humanisticky vzdělaná, svobodná a opěvována stovkami
básníků.
Do českých zemí pronikal humanismus později než do jiných částí Evropy.
Důvodem byla spíše zaostalost českých zemí, způsobená husitskými válkami a jejich
vzdálenost od Itálie. Prakticky až po ukončení husitských válek se setkáváme s autory, u
kterých se začíná objevovat zájem o tělesná cvičení. Tělesná výchova se pěstovala
v jezuitských školách. Chovanci se cvičili v rytířských uměních, pěstovali různé
pohybové hry, závodili v běhu a jezdívali na rekreační pobyty, kde se učili pečovat o
své zdraví. Postupný rozvoj tělesné výchovy zpomalila až třicetiletá válka.43
1.5.2 Jan Ámos Komenský
Jedním z prvních humanistických autorů, který se věnoval tělesné výchově, byl Jan
Ámos Komenský. Požadoval pro své žáky všeobecné vzdělání pro všechny bez ohledu
na pohlaví. Navrhoval zařazení tělesných cvičení a pohybových her do pedagogické
praxe městských škol. Zabýval se významem her i tělesných cvičení pro rozvoj dítěte,
díky kterým se nejlépe rozvíjejí jeho smysly a myšlení. Sympatizoval jak s dovednostmi
pěstované šlechtou, tak i s fyzickými aktivitami venkovského lidu a měšťanstva.
Doporučoval věnovat se jízdě na koni, běhu, tanci, šermu, různým druhům skoku a vrhu
koulí a oštěpem. Pod vedením pedagoga se má u dětí pěstovat láska k tělesnému
pohybu, neboť pohyb je nezbytný pro uchování a rozvoj zdraví dítěte.44
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1.5.3 Rozvoj výchovných teorií
Od 16. století procházela Evropa mnoha změnami, které vedly k postupnému
formování kapitalistické ekonomiky. Většina nových vědců pocházela z křesťanských
řad a i mezi nimi se našli jedinci propagující aktivní styl života. Mniši a kněží ve svém
mládí procházeli rytířskou výchovou a fyzická cvičení aktivně praktikovali i v rámci
své církevní kariéry. Mimo to se ve svém volném čase věnovali běhu či míčovým hrám,
během nichž však nesmělo dojít ke kontaktu s laiky. Nová ekonomika potřebovala
zapojit co největší počet městského obyvatelstva do výrobně pracovního procesu.
Průmyslová společnost podnítila nutnost rozvoje člověka, upevnění jeho zdraví, fyzické
zdatnosti a pracovní výkonnosti. Zdravý, zdatný člověk byl vnímán jako podmínka
rozvoje průmyslové společnosti. Význam tělesných cvičení byl zdůvodňován především
aspekty biologickými.45
Věda se zaměřila na poznávání lidského těla a lidské psychiky. Významné místo
zaujaly výchovné teorie, které dále rozvíjeli zejména angličtí a francouzští filozofové.
Podle Johna Locka, anglického filozofa, je zdraví a fyzická kondice nezbytným
předpokladem úspěšné výchovy, neboť doba vyžaduje vzdělané a současně fyzické
zdatné, cílevědomé muže. Základem jeho pojetí tělesných cvičení se stala rytířská
umění a plavání. Zastával názor, že výchova tohoto typu je určena pouze pro mládež
vyšších společenských vrstev a běžná populace, která se má věnovat řemeslu a
pracovat, ji nepotřebuje. Opakem Johna Locka byl francouzský filozof Jean Jacques
Rousseau, který hlásil teorii přirozené výchovy, přirozenými prostředky, v přírodě,
která je určena pro všechny lidi.46 S jeho názory se ztotožnili filantropisté a stejně jako
on pochopili důležitost a význam dětských a pohybových her pro výchovu.
Vlastním zakladatelem filantropismu a proslulým reformátorem v Prusku 18. století
byl Johann Bernhard Basedow. V roce 1774 založil v Desavě tzv. Filantropinum,
výchovný ústav s výukou radostnou, mírumilovnou, aktivní, uplatňující metodu
nenásilnou a hravou a kde se poprvé stala tělesná výchova součástí výuky. Basedow
45

HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie I. Úvod do problematiky. Brno: Masarykova
Univerzita, 2004, s. 15.

46

KŐSSL, Jiří – ŠTUMBAUER, Jan – WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury, s. 41

23

vytvořil zvláštní systém cvičení, tzv. dessavský pětiboj (pentathlon): běh, skok, šplh,
nošení břemen za použití různých náčiní a nářadí. Výuka byla určena pro všechny děti
nezávisle na svém původu. Po vzoru dessavského filantropina vznikaly nové podobné
ústavy, kde se však učily převážně jen děti z měšťanských rodin.47 Jeho žák Johann
Christian GutsMuths položil teoretické i praktické základy novodobé tělesné výchovy a
stal se průkopníkem školního tělocviku v německy mluvících zemích. Vyzdvihl řeckou
gymnastiku za vzor pro celou soudobou tělesnou výchovu. Krom klasických
pohybových cvičení do výuky zařadil plavání, bruslení, běh, nářadí a vše shrnul do
první učebnice nazvané Tělocvik pro mládež z roku 1793.48 Významným filantropem,
který dovršil vývoj tělesných cvičení, byl švýcarský pedagog Johann Heinrich
Pestalozzi. Ve svých pracích kladl důraz na výchovu mravní, rozumovou a tělesnou a
zakládal vzorové výchovné ústavy mládeže, které ovlivnily vznik výchovných ústavů
v dalších evropských městech, zejména německých a později i v českých zemích.49

1.5.4 Turnerské hnutí v německých zemích
Vývoj německé tělesné kultury se v prvních desetiletích 19. století vyvíjel pod
taktovkou jiných hodnot. Předmětem jeho pozornosti byl člověk jako součást nového
kolektivu – národa a státu. V tomto období bylo Německo politicky rozdrobeno a jeho
velká část byla okupována francouzskými napoleonskými vojsky. Tato nespokojenost
vyvolávala v lidech žijících v německých zemích nacionální hnutí, které si vytklo za cíl
vyhnat francouzské okupanty a sjednotit Německo. Základnou se stala pruská armáda,
ve které bylo potřeba vycvičit fyzicky zdatné vojáky. Zakladatelem německého
tělovýchovného systému se stal Friedrich Ludvík Jahn, který vytvořil skutečné
tělovýchovně hnutí nazvané turnerské. Cílem tělesných cvičení byla vlastenecká
výchova směřující ke sjednocení a obraně německého národa. Základem byly cviky
běh, skoky, šplh, střelba, zápas a významnou roli při provádění těchto cviků hrálo různé
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nářadí a náčiní.50 Mimořádný důraz byl kladen na kázeň, organizaci, disciplínu a
absolutní podřízení se cvičebnímu kolektivu.
V době, kdy německá turnerská cvičení vstupovala na počátku 60. let 19. století do
nové etapy svého vývoje, vznikalo uvnitř sousedního Rakouska nové české nacionální
tělovýchovné hnutí.51

1.5.5 Shrnutí
Podle Pierra Bourdieuho měli k fyzickým aktivitám vždy blíže muži. Socializační
proces, kterým procházeli, jim umožňoval věnovat se tělesným cvičením, které využili
při obraně svých území. Fyzické aktivity byly od počátku spojeny se získáváním
potravy a ochranou území. Již malé děti se formou her učily ovládat své tělo, aby mohly
v dospělosti zabezpečit všechny své potřeby a stát se dobrým lovcem a válečníkem.
Fyzické aktivity byly také součástí prvních lidských oslav a slavností a oblíbenou
činností byl zejména tanec, kterého se mohly zúčastňovat také ženy. Slavnosti měly
také svůj praktický význam, neboť provádění fyzických aktivit vždy přilákalo spoustu
lidí a docházelo tak ke stmelování a utužování společnosti. Organizovaná cvičení ve
starověkém Řecku a Římě měla za úkol vycvičit silné a fyzické zdatné jedince. Cvičení
byla podporována širokou veřejností, neboť přáním každého bylo ochránit svou zemi
před nájezdy cizích vojsk. Ideálem všeho byla pro Řeky tzv. kalokagathie. Tento ideál
souladu tělesné a duševní krásy posloužil jako hlavní námět ke vzniku Sokolského
hnutí, jejímž zakladatelem se stal Miroslav Tyrš, velký obdivovatel řeckého umění.
Právě na toto období v dějinách lidstva odkazují zakladatelé Sokola. Ve středověku se
tělesným cvičením nejvíce věnovali rytíři a šlechta, ale i řada lidí z církve a venkova
zařadila pohyb mezi své aktivity. Oblíbené hry se stávaly čím dál častěji součástí
školních osnov. Jan Ámos Komenský se pokusil díky reformě ve školství zavést také
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tělesná cvičení. Byl však pouze částečně úspěšný. Důraz na výchovu umožnil fyzickým
aktivitám proniknout do školních osnov. Velmi populárními se staly výchovné teorie,
jejichž šiřitelé, nejvíce angličtí a francouzští filozofové, čerpali ze starověkých a
středověkých textů. Inspirací jim byla především rytířská umění, plavání a řecká
gymnastika. V průběhu 18. století začala v Evropě vznikat první tělovýchovná zařízení.
Primárním cílem bylo začlenit tělesná cvičení do každodenní dětské výuky a zajistit tak
dětem správný psychický a fyzický rozvoj, avšak Německo zakládalo tělovýchovné
organizace s cílem vychovat svědomité občany, kteří se budou podílet na obraně
německého národa.
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2. Kapitola
Hlavním cílem této kapitoly je především popsat začlenění žen do tělovýchovné
jednoty Sokol. Ještě předtím než se budu věnovat tomuto tématu, je důležité zmínit se
zde o počátcích tělesné výchovy v Českých zemích. S tím souvisí vznik samotného
Sokola, který se podílel na vzniku prvního Tělocvičného spolku paní a dívek pražských.
Tento spolek se stal odrazovým můstkem, po kterém se ženy začaly začleňovat do
Sokola. Ze slavných osobností, které měli největší podíl na založení Sokola a
následného tělocvičného spolku paní a dívek v Čechách, se zde věnuji Miroslavu
Tyršovi a Kleměně Hanušové.

2.1 Tělesná výchova a Sokol
2.1.1 Počátky tělocviku v Českých zemích
Tělocvik v českých zemích byl pěstován nejdříve ve vojenských a šlechtických
ústavech, pak v soukromých ústavech a nakonec ve školách a spolcích. Rakouská vláda
podporovala střelecké spolky, ale jinak byly veškeré tělocvičné spolky pod bedlivým
dozorem. Rakouská vláda a katolická církev jejímu šíření nepřály. Tělocvik měl
nálepku bezbožné a nemravně ohrožující činností, která by se neměla provádět veřejně.
Tento stereotyp jako první v Čechách prolomil pruský rodák Rudolf von Stephany,
který v Praze v Ledeburském paláci na Malé Straně zřídil soukromý tělocvičný ústav a
stal se zemským učitelem tělocviku. Za bachovské éry vznikly v Praze dva soukromé
tělocvičné ústavy. První z nich byl soukromý ústav Jana Malypetra, tělocvikáře, který
získával zkušenosti v zahraničí a stal se velkým propagátorem zavedení povinného
tělocviku do obecných a středních škol. Druhý ústav, především léčebný, založil další
pražský tělocvikář Ferdinand Schmidt. Cvičiteli v obou ústavech byli jak Němci, tak
Češi, ale cvičilo se podle německé turnerské soustavy.52 Po roce 1848 přišel poprvé
požadavek zavést tělesnou výchovu do škol i na veřejnost. Ve stejnou dobu se
představitelé obou tělocvičných ústavů domluvili na společném založení nezávislého
tělocvičného spolku. Protože v ústavech cvičili jak Češi, tak i Němci, dohodli se, že
52
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spolek bude utrakvistický.53 Spolu se zaváděním tělocviku bylo třeba postarat se o
dostatek kvalitních učitelů tělocviku. Učitelé se učili dějiny tělocviku, správné
používání tělocvičného nářadí, anatomii a fyziologii lidského těla. Není žádným
překvapením, že učiteli tělocviku byli pouze muži, neboť zde stále platilo, že doposud
se ženy pouze staraly o domácnost a výchovu potomků. Z toho je patrné, že od počátku
ve výše zmíněných ústavech cvičili pouze muži. Zmíněný utrakvistický spolek nakonec
založen nebyl, neboť německá strana se na poslední chvíli díky peněžní podpoře
ředitele pražské filiálky rozhodla založit čistě německý spolek. Česká strana s tímto
nápadem nesouhlasila a z jednání vystoupila. Obdobný nápad založit tělocvičný spolek
český měl také student Miroslav Tyrš.

2.1.2 Miroslav Tyrš
Jméno Miroslava Tyrše zde uvádím ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že se jedná
o zakladatele Sokola, první české tělovýchovné organizace v Čechách, která sehrála
důležitou roli v českých dějinách. Druhý důvod je ten, že především Tyršovi vděčí
české ženy za to, že se jim podařilo začlenit se do Sokola a vůbec věnovat se tělesným
cvičením, ať už v rámci tělesné výchovy ve školách nebo ve svém volném čase.
Miroslav Tyrš byl český kritik, historik umění, estetik a profesor dějin na UK v Praze.
Narodil se v Děčíně 17. 9. 1832 do německé rodiny. Již v dětství ztratil oba své rodiče a
žil u příbuzných v Praze. Často byl nemocný a na doporučení lékaře navštěvoval
v letech 1844–1846 Stephanyho tělocvičný ústav. Po získání maturity v českém jazyce
začal studovat na pražské univerzitě filozofickou fakultu obor estetika, filozofie a
výtvarné umění, zejména ho oslovilo antické umění. Ve svém volném čase docházel na
přednášky matematiky a anatomie. Od roku 1853 chodil cvičit do Malypetrova ústavu a
později zde působil jako cvičitel. V roce 1858 nastoupil jako vychovatel do rodiny
továrníka Bartelmusa v Novém Jáchymově na Křivoklátsku. Ani během tohoto pobytu
Tyrš nezapomněl na své milované cvičení a vzdělávání.54 S nápadem založit český
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tělocvičný spolek si Miroslav Tyrš pohrával již během svého pobytu v Jáchymově.
Právě zde se poprvé setkal se svým dlouholetým spolupracovníkem a přítelem
Jindřichem Fügnerem, rovněž spoluzakladatelem Pražského Sokola. Po návratu do
Prahy začal pracovat jako cvičitel v Malypetrově tělocvičném ústavu a v tělocvičném
ústavu Ferd. Schmidta. Právě zde Tyrš poprvé vystoupil s myšlenkou založit ryze český
tělocvičný spolek a tento nápad byl vřele přijat nejen valnou částí návštěvníků obou
spolků, ale dočkal se také podpory mnoha vlastenců a žurnalistů. 55 Miroslav Tyrš byl
ovlivněn německým tělovýchovným hnutím a jejich zařízeními, plné cvičících mužů.
Protože ve svých dílech čerpal především z řeckého umění, ideálem pro něj byla řecká
kalokagathie fungující na základě domácích národních a mravních. Sokol tak vznikl
jako organizace pečující o výchovu národa k dokonalosti tělesné i duševní. Tyrš si
všiml, že český národ potřebuje, aby jeho výchova byla všestranná a souladná. Svůj
zájem obrátil k výchově vůle a k výchově těla.56 Jednotnou výchovou člověka se buduje
jednotný národ, který spěje k ideálu harmonické dokonalosti tělesné i duševní.57 Tyrš
usiloval o vybudování rozsáhlé tělovýchovné organizace na základě vlastenectví,
slovanské vzájemnosti, demokracie a pokroku. V jeho díle byla zdůrazňována potřeba
prohlubovat především tělesnou výchovu národa v Sokole, který měl podle Tyrše sehrát
pozitivní roli v zápase s rakousko-uherskou reakcí, utlačující český národ.58 Druhou
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hlavní ideou, zdůrazňovanou zakladatelem Sokola, byla myšlenka slovanské
vzájemnosti.59
Sokol během svého působení splňoval charakteristiky moderního tělocviku, které ve své
knize Dějiny tělocviku z roku 1927 uvádí Václav Severa. Těchto pět charakteristických
znaků, které se zrcadlí v českém tělovýchovném hnutí Sokol, a které hlásaly německé
tělovýchovné organizace, jsou následující:
1. Zavedení tělocviku do soukromých vychovávacích ústavů a škol
2. zavedení nářaďového tělocviku
3. zavedení odborného názvosloví (terminologie)
4. dokonalá organizace tělesné výchovy státem, spolkem, školou a rodinou
5. tělocvik má krom výchovné funkce také funkci národnostní, obrannou,
zdravotní, ortopedickou a vojenskou60
Tyto charakteristiky dobře vystihly činnosti Sokola, neboť jeho vznik spadá do období,
kdy se u nás začaly vytvářet spolková hnutí, která pomáhala probouzet národní a
občanské aktivity do té doby umrtveného veřejného života. Během své existence prošel
Sokol značným vývojem, který reagoval na změny ve vlastním sokolském hnutí, ale byl
i reakcí na hospodářské, politické a kulturní proměny, kterými procházela tehdejší
společnost.

2.2 Sokol
Sokol byl založen 16. února 1862. U jeho zrodu krom Miroslava Tyrše, stály všechny
významné osobnosti tehdejší doby. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, náčelníkem
Miroslav Tyrš a do výboru byli dále přivzati Tomáš Černý, Julius Grégr, Edvard Grégr,
Jan Kryšpín a další. Prostory ke cvičení nabídl Jan Malypetr, a tak mohl Sokol 5. března
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zahájit první cvičení pod vedením vzdělaných cvičitelů vybraných Miroslavem Tyršem.
Vedle prostných nářaďového tělocviku tvořily součást cvičení skoky a zápas. Trénovalo
se minimálně třikrát týdně. Zájem o členství v Sokole rostl každým týdnem, a tak již na
konci března 1862 bylo potřeba najít větší prostory ke cvičení. Problém vyřešil Jindřich
Fügner, který na svoje náklady pronajal pro Sokol velký sál s přilehlými prostorami
v domě Apollo v Ječné ulici v Praze. Postupně byl v následujících měsících vypracován
jednací a domácí řád jednoty, který upevňoval její vnitřní život a členskou kázeň. A
docházelo k pravidelným cvičitelským hodinám pod vedením Miroslava Tyrše a
poradám cvičitelského sboru.61 Na společných schůzích byl ustanoven společný
spolkový pozdrav „Na zdar!“, heslo jednoty „Tužme se“ a v rámci rovnosti a bratrství
bylo v jednotě zavedeno tykání a vzájemné oslovení „bratře“. Zároveň byl přijat
společný spolkový kroj skládající se ze soukenné čapky, kajdy a kalhot z ruského plátna
a červené košile podle vzoru garibaldské bluzy.62 Postupně vznikaly sokolské jednoty
nejen v Praze, ale v dalších českých a moravských městech a malé jednoty byly
zakládány na vesnicích. Sokolské hnutí proniklo i za hranice českých zemí. Sokolské
jednoty zde zakládali především vystěhovalci a to hlavně v Rusku, Slovinsku,
Rakousku, Švýcarsku a v Americe. Existuji zprávy, že v Polsku byla sokolská jednota
založena i samotnými Poláky.63

2.2.1 Funkce Sokola
Sokol byl ve svých stanovách označován jako spolek tělocvičný. Jeho první členové
neměli z větší části představy o tom, že by se spolek věnoval jiným úkolům než čistě
tělocvičným. Velmi brzy se však objevilo širší poslání českého tělocvičného spolku.
Stále zřetelněji bylo jasné, že Sokol má fungovat jako prostředek národní výchovy a
aktivní činitel českého národního hnutí, které se rozvíjelo po pádu Bachova
61
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absolutismu.64 Nebyla to však jeho jediná funkce, kterou zastával ve svých počátcích
zakládání. Již od počátku své existence kladl důraz i na národní, kulturní a osvětovou
činnost.65
2.2.2 Sokolské hnutí v 70. a 80. letech 19. století
Po rozvoji sokolství v 60. letech došlo v průběhu 70. let ke stagnaci sokolského
hnutí, která byla způsobena jednak bojem mezi mladočechy a staročechy a jednak
hospodářskou krizí, která vyvrcholila krachem na vídeňské burze roku 1873. Došlo
k prudkému úbytku členské základny, zániku mnoha jednot a řada z nich byla
přeměněna na hasičské spolky.66 K opětnému oživení sokolského hnutí došlo na
počátku 80. let. 19. století.
Vnějším projevem tělovýchovné a organizační vyspělosti sokolského hnutí bylo
především konání všesokolských sletů. Slety pokračovaly v tradici veřejných
tělocvičných slavností, které byly pořádány od roku 1864. I. všesokolský slet se
uskutečnil během oslav 20. letého výročí vzniku Sokola, které se konaly 18. 6. 1882. Ve
slavnostním průvodu šlo 720 cvičenců a cvičitelů, které měl pod taktovkou sám
Miroslav Tyrš, a předvedli veřejné cvičení na Střeleckém ostrově.67
2.2.3 Česká obec Sokolská
Od roku 1889 bylo sokolské hnutí organizačně stmeleno v Českou obec sokolskou.
Česká obec sokolská byla ústředím sokolstva v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a
Dolním Rakousku. Členy Č.O.S. byly župy, soustřeďující sokolské jednoty určité
oblasti kolem centra. Podmínkou přijetí za člena do jednoty byla bezúhonnost a věk
nejméně 18 let. Pro jedince mladší 18 let byla zřízena jednota sokolského cvičení
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dorostu od 14 do 18 let a jednota žáků od 6 do 14 let. Technické záležitosti obstarával
v jednotě cvičitelský sbor, správní záležitosti měl na starosti výbor volený valnou
hromadou. Technické záležitosti cvičících žen mělo na starosti předsednictvo
cvičitelského sboru ženského. Ačkoliv se Česká obec sokolská zpočátku neangažovala
v politice, později se i ona začala vyjadřovat k některým politickým otázkám. Do roku
1918 usilovala Č.O.S. v souladu se „zájmy buržoazie“ o vymanění se z hospodářské,
kulturní a politické závislosti na rakouském centralismu, přičemž Sokol sehrál pozitivní
úlohu při rozvoji tělesné a mravní stránky národa.68
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3. Kapitola
3.1 Tělesná výchova žen v Čechách
Až doposud jsem se nezmínila o tom, jak probíhala tělesná výchova žen. Odpověď zní
následovně. Do tajů tělocviku byly ženy zasvěceny mnohem později než většina mužů.
Ženy se potýkaly s řadou překážek, které musely překonávat a malými krůčky začít
přesvědčovat společnost, že i ony mají právo starat se a pečovat o své tělo stejně jako
muži. Důvodů, které bránily jejich zařazení po bok mužů v rámci tělesné výchovy, bylo
několik.
Milena Lenderová, česká historička věnující se dějinám žen, se tímto tématem zabývá
v knize Tělo mezi medicínou a disciplínou. Společnost se v 19. století řídila především
zkušenostmi, které získala od svých předků z minulých let a považovala je za jediné
vhodné a přípustné. Když se ženy začaly více zajímat o své tělo a chtěly se podílet na
provozování stejných tělesných aktivit, narazily na velký odpor „zastánců tradičních
pořádků“. Jediný pohyb, který byl schvalován a který ženám příslušel, byl pohyb po
kuchyni. Tehdejší společnost připouštěla existenci pouze hospodářsky samostatné
rodiny, ve které jsou přesně stanovené role jejích členů. Muž má zajišťovat obživu69 a
žena se má starat o něj, o děti a svůj život trávit doma.70
První ženy, které se začaly oddávat pravidelnému cvičení, slýchaly od svých mužů, že
mají nehezkou postavu s mohutnými svaly připomínající mužatku.71 Veřejnost
69
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popisuje Bourdieu, otisknul do reality společenského života. Pouze muži žili společenským
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mimo ni. In. BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů, s. 28–29.
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upozorňovala na to, že ženy nejsou schopny opravdové disciplíny, a z tohoto důvodu se
pro ně jakékoli cvičení stává zbytečným a svůj volný čas by měly trávit s rodinou a péčí
o domácnost a manžela. Tato přesvědčení podporovali lékaři argumenty, podle kterých
jsou ženy slabé, křehké a věčně nemocné a mimo domov ženám lékaři doporučovali
procházky a tanec. Tanec byl považován za mimořádně účinný prostředek socializace a
za součást dobrého dívčího vychování. Ženám veškerý pohyb znesnadňoval korzet,
který se v této době těšil velké oblíbenosti.72 Nevýhodou korzetu byla jeho
nepraktičnost při jakékoli manuální práci, neboť ženu sešněroval do takové podoby, ve
které bylo nemožné udělat jakýkoli prudký pohyb či předklon. Z toho vyplývá, že
rozšíření tělesných cvičení mezi dívky a ženy naráželo na řadu předsudků. Přitom
zdravě vypadající tělo zocelené cvičením bylo zárukou dobrého zdraví a zvyšovalo
naději na dobrý sňatek. Veřejnost ovšem tento názor nesdílela.73
Dr. František Tichý, lékař působící v první polovině 20. století v Lysé nad Labem, ve
své stati na téma Tělesná cvičení žen uvádí, že je potřeba vybrat pro ženy vhodná
cvičení s ohledem na jejich zdraví. Stejně jako Milena Lenderová souhlasí s názorem,
bude „mužná“ tak podle symbolického vidění světa nebude ženou ani mužem – bude zvláštním
tvorem, který nejde úplně zařadit, což vzbuzuje oprávněné obavy ze symbolického chaosu. Jde o
něco, co nemá své místo a tím pádem může dojít k narušení celé symbolické soustavy, díky které
rozumíme světu a umíme se v něm orientovat. Což je vlastně naše nejcennější „duševní“
vlastnictví. In BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů, s. 46–49.
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určité morálky se ženy učí pohybovat v prostoru, chodit a zaujímat patřičné tělesné postoje jako
např. držet se zpříma, zatahovat břicho, nedávat nohy od sebe atd. Žena zůstává uzavřena v jakési
„neviditelné ohradě“, která ji vymezuje prostor k tělesnému pohybu, a k pohybu vůbec. Tuto
vykázanost žen prakticky zajišťuje už sám jejich oděv, který nejen tělo zakrývá, ale zároveň je
neustále vede k pořádku, aniž je třeba něco výslovně předpisovat nebo zakazovat. Stejně jako
korzet i sukně brání ženám v nejrůznějších činnostech, od kterých je odrazuje, nebo některé
pohyby umožňuje jen za cenu velké opatrnosti. In. BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů,.s. 28–29.

73

LENDEROVÁ, Milena – TINKOVÁ, Daniela – HANULÍK, Vladan. Tělo mezi medicínou a
disciplínou: Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století.
Praha: NLN, s.r.o., 2014, s. 199.

35

že móda obsahující korzet, je pro ženu naprosto nevhodná a pevné stažení hrudníku
zabraňuje volnému odtoku krve a může způsobit náhlou smrt. U žen se neklade taková
váha na vývoj síly a vytrvalosti, neboť vysoké váhy jsou pro ženu nevhodné. To
umožňuje ženám věnovat se pravidelnému cvičení na čerstvém vzduchu bez použití
jakýchkoli pomůcek. Nejprve je ale potřeba odstranit těsné živůtky i šněrovačky a cvičit
ve volném oděvu.74
Mezi lidovými vrstvami se ale našly výjimky, které nedbaly lékařských doporučení.
Nedávné objevy v Anglii dokazují, že se zde ženy v průběhu 18. a 19. století aktivně
účastnily ženských závodů v běhu, které byly součástí lidových slavností.75
Božena Choutková v knize Mládež a sport uvádí několik důvodů, proč by se ženy měly
věnovat sportu. Sport sám jako činitel výchovný se musí u dívek podporovat, neboť
napomáhá duševnímu rozvoji. Již na první pohled lze poznat, že žena pěstuje sport,
neboť její zevnějšek, chůze i postoj působí pevnějším a také radostnějším dojmem.
Taková žena působí přátelštějším dojmem a má větší smysl pro práci v kolektivu.76
Veřejnosti 19. století se nelíbila představa, že by se již mladé dívky měly dobrovolně
setkávat s mladými muži a přicházet tak s nimi do kontaktu dřív než je nutné. Segregace
pohlaví při tělesné výchově byla tedy jasnou podmínkou, kterou společnost určila.77

3.1.1 Ženy - cvičitelky
V Čechách je ženský tělocvik spojen se založením Sokola. Musíme se však zmínit o
tom, že Sokol byl od svého počátku ryze mužský spolek. Většina jeho zakladatelů
nepředpokládala, že by se v Sokole otevřela ženská pobočka. Miroslav Tyrš byl ale
jiného názoru. Domníval se, že dokonalá organizace tělesné výchovy, kterou
74
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propagoval Sokol, se má týkat celé rodiny a ne pouze jejích mužských představitelů.
Zároveň si ale uvědomoval, že myšlenka ženského tělocviku musí ještě řádně uzrát.
Nebylo možné, aby ženy cvičily v Sokole, ale Tyršovi se podařilo získat povolení, aby
alespoň malé dívky cvičily v soukromých tělocvičných ústavech. V roce 1863 vznikl
v Praze tělocvičný ústav pro dívky. Cvičení probíhala třikrát týdně pod vedením MUDr.
Musila, který současně dohlížel na to, aby cvičení pro dívky bylo zdravotně nezávadné.
Cvičilo se na nářadí, prostná, přeskoky přes švihadlo a hrály se různé hry. Tyrš, který
pravidelně docházel na hodiny dívčího tělocviku, od počátku nesouhlasil s názorem
sokolským představitelů, že by ženský tělocvik měli učit muži, a tak v roce 1865 začal
vést hodiny pro budoucí cvičitelky, neboť byl přesvědčen, že ženy by měly vést ženský
tělocvik, neboť nejlépe rozumí ženskému tělu a jeho potřebám. Když se na to podíváme
z pohledu dnešní společnosti, existuje řada cvičení, které navštěvují pouze ženy a trvají
na tom, aby jim předcvičovaly ženy-cvičitelky.78 Některé ženy se stydí cvičit před muži
a čistě dámská společnost jim plně vyhovuje. Můžeme dodat, že ženy-cvičitelky mají i
větší pochopení pro pravidelné ženské problémy jako je menstruace a dívkám mohou
umožnit, aby byly kvůli tomu osvobozeny z hodin tělesné výchovy. Toto vše si
uvědomoval také Miroslav Tyrš. Proto se stále více zaměřoval na výuku cvičitelek pro
tělesnou výchovu. Vedle tělocvičné průpravy se budoucí cvičitelky vzdělávaly také
v anatomii v Purkyňově ústavu. Zvláštní pozornost věnoval Tyrš technické průpravě
Kleměny Hanušové, nadané žákyni, která se stala první cvičitelkou dívčího družstva a
první učitelkou budoucího tělocvičného spolku paní a dívek v Čechách.79 Zmíněný
Tělocvičný spolek paní a dívek v Čechách je naší nejstarší ženskou tělovýchovnou
organizací, která byla založena Miroslavem Tyršem.

3.2 Tělocvičný spolek paní a dívek pražských
Až do roku 1912, kdy se stal Tělocvičný spolek paní a dívek pražských součástí Sokola
díky začlenění do ženských sokolských odborů, podržel svou relativní samostatnost a
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původní název. Na následujících řádkách popíšu jeho založení a uvedu zde cíle, které si
ženy stanovily, aby splnily.
Miroslav Tyrš přemluvil vdovu po Jindřichu Fügnerovi, tehdy už zesnulému
zakladateli Sokola, Kateřinu Fügnerovou, aby se stala předsedkyní nového klubu a ta do
svého bytu svolala schůzi se svými kamarádkami z Amerického klubu. Tyrš jim
vysvětlil svůj návrh na založení čistě ženského tělocvičného spolku a ženám se jeho
nápad zalíbil. Netrvalo dlouho a v roce 1869 Tyrš založil Tělocvičný spolek paní a
dívek pražských. První starostkou se stala Žofie Podlipská, její náměstkyní Anna
Srbová a první cvičitelkou Kleměna Hanušová.80
3.2.1 Poslání Tělocvičného spolku paní a dívek pražských
Vypracování stanov spolku paní a dívek se ujal Miroslav Tyrš, který měl již
zkušenosti se psaním stanov pražského Sokola, ze kterého pravděpodobně řadu stanov
převzal a pouze je pro účely spolku paní a dívek upravil. Zásadní rozdíl mezi oběma
spolky byl v tom, že spolek paní a dívek pražských měl za cíl pouze pěstovat tělocvik a
zpěv a neangažoval se v aktivitách, které provozoval Sokol. Neoživoval národního
ducha české společnosti, ani se neúčastnil společných výletů, průvodů v ulicích a po
venkově. Vyjma cvičení spolek pořádal pro ženy různé přednášky a rozpravy. 81 Spolek
paní a dívek pražských neměl na rozdíl od Sokola vypracovaná žádná závazná pravidla
pro společenský styk. Při korespondenci se Sokolem se jako jediné možné oslovení
užívalo „drazí bratři“ a „drahé sestry“. V běžném styku se navzájem používalo
obvyklejší vykání a oslovení paní nebo slečno. Vykaly si i členky cvičitelského sboru a
jen mladší generace se případně oslovovala křestním jménem. Tykání se užívalo pouze
v soukromí.82 28. října 1869 začaly být do spolku přijímány přihlášky členek a žákyň a
1. listopadu se uskutečnilo první cvičení pod vedením Kleměny Hanušové.
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Bylo důležité, jak přijmou spolek Pražanky. Z tohoto důvodu se 21. listopadu
v tělocvičně Sokola uskutečnila první valná hromada, které se účastnilo 60 dam, kde se
úvodní řeči rázně chopila starostka spolku Sofie Podlipská. V první části své řeči
vyzvedla význam tělocviku pro mládež. Úkolem ženy je správně vést výchovu mladého
dorostu. Dále upozornila na fakt, že právě mladé dívky, které tráví veškerý svůj čas
v úzké domácnosti při pracích, které všestrannému rozvoji těla nedostačují, by se
neměly stydět vstoupit do spolku. Jak pravila Sofie Podlipská: „Slušnost a mravnost
vylučují totiž dívku od mnohého zdravého, tělesnému vývoji nutného pohybování“.83
Z tohoto důvodu ženy spoutané předsudky, které jim vytvořila sama společnost, musí
začít budovat své nové zdravé sebevědomí ve společnosti stejně zapálených žen. To je
jeden z důvodů, pro které byl spolek zakládán – „Účinkování mravní za ideu volnějšího
vychování ženské mládeže“.84

3.2.2 Kleměna Hanušová
Jak bylo řečeno výše, hlavní cvičitelkou Tělocvičného spolku paní a dívek
v Čechách, se stala Kleměna Hanušová. Vedla hodiny ženského tělocviku a současně
psala metodické příručky, věnující se správnému cvičení a péči o ženské tělo.85 Dbala
na výchovu svého cvičitelského sboru, které vedla podle směrnic Miroslava Tyrše.
Cvičitelky byly neustále přezkušovány z tělocvičných soustav a své nově nabité znalosti
musely předvádět před zkoušející cvičitelkou, která jim udělala hodnocení. Kleměna
chtěla, aby dívky při tělocviku používaly stejná nářadí a cvičební pomůcky, jaké mají
muži.86 Od r. 1877 vyučovala tělocvik na ústavě učitelek u sv. Anny, později i na ústavě
83
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učitelek na Rejdišti. Zřídila ortopedická cvičení pro dívky jak v sokolovnách, tak i na
venkovních hřištích. Myšlence tělesné výchovy žen věnovala celý svůj život, všechny
své síly a vědění.87

3.2.3 První veřejné cvičení žen a zavádění ženského tělocviku do škol
V 70. letech 19. století, kdy došlo k zániku řady venkovských sokolských jednot, si
ženský tělocvičný spolek udržel své postavení. Veřejnost si začala zvykat na existenci
spolku a o jeho aktivity jevilo zájem čím dál více mladých dívek a žen. V červnu 1870
se konalo první veřejné cvičení Tělocvičného spolku paní a dívek pražských. Ženy
provozovaly cvičení prostná a družstva předváděla cvičení na několika druzích nářadí,
jako byly bradla, kruhy, kůň, hrazda, stůl, kolovadla, švihadla a další.88 Během svého
působení spolek nikdy neměl vlastní tělocvičnu. Všechna budoucí vystoupení pořádaná
tělocvičným spolkem paní a dívek pražských se odehrávala v tělocvičně Sokola, která
byla prakticky jediným místem, kde ženy mohly veřejně vystupovat a cvičit
v pravidelných hodinách.
Spolek nebyl uzavřeným společenstvím. Naopak své aktivity směřoval i k jiným
ženským organizacím, se kterými se pokoušel spolupracovat. Velkým cílem spolku byla
snaha o zavedení dívčího tělocviku do škol, který se zpočátku jevil jako výstřednost a
zbytečnost. Nicméně v roce 1871 byl podán návrh městské radě pražské a vzbudil
zájem zejména mezi žákyněmi pražských škol, které se přihlásily ke cvičení. Od roku

byl označen za nepravdivý a anatomicky a fyziologicky nepotvrzený. Ženský tělocvik by naopak
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1874 zajišťovaly členky spolku pravidelnou výuku dívčího tělocviku ve škole u sv.
Štěpána a v dalších školách blízko sokolovny.89
Nutno dodat, že spolek vzbudil zájem nejen mezi pražskými školami, ale přilákal
pozornost i žen z jiných, zejména venkovských měst, které se chtěly seznámit
s ženským tělocvikem a dál šířit jeho uvědomění. Kleměna Hanušová osobně dohlížela
na teoretické a praktické průpravy žen z venkovských měst.90
3.2.4 Vznik ženských odborů
Od počátku 90. let 19. století usilovaly ženy o začlenění do sokolských jednot a
zřízení tzv. ženských odborů. Jejich žádosti byly zpočátku striktně zamítnuty, ale
protože se jejich množství zvyšovalo, bylo potřeba je začít řešit. Nakonec se v roce
1897 sokolští představitelé s ženami dohodli na zřízení ženských odborů a začali ženy
postupně přijímat do sokolských jednot. Přesto nebyla pozice ženských odborů zdaleka
rovnoprávná. O jejich postavení, aktivním a pasivním volebním právu, autonomii a
dalších otázkách se diskutovalo ještě mnoho let. Výbor Č.O.S. schválil jejich řád a
přiznal ženám členská práva, s výjimkou hlasovacího. Představitelé Sokola neměli
námitky proti samosprávě ženských odborů, ale odmítali akceptovat právo žen na
rozhodování o životě jednot.91 Další problém představovalo společné vystoupení a
pochod v průvodu během sokolských sletů. Jak uvádí zpráva z června 1913, ženy se
několikrát odvolávaly na usnesení, které získaly od výboru Sokola. Sokol absolutně
nesouhlasil se společným pochodem v průvodu. Uvedl, že společné vystupování působí
navenek špatným dojmem a podněcuje společnost k nejapným poznámkám a vtipům.
Ženy se ve zprávě odvolávaly na fakt, že Sokol je spolek vybudovaný na základě úplné
demokratizace, proto jakákoliv podřízenost a méněcennost je hříchem na Tyršově
odkazu. Žádaly na Sokolu, aby provedl rovnoprávnost do všech důsledků, neboť Sokol
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má být nositelem pravého pokroku a za pravý pokrok se dnes všeobecně pokládá
spolupráce muže a ženy v nejrůznějších oborech lidské činnosti.92
První veřejné cvičení českých tělocvičných spolků a ženských odborů spolu
s členkami Tělocvičného spolku paní a dívek pražských se uskutečnilo v Praze 11.
dubna 1898. Vzpomínku na první vystoupení zanechal ve své básni Dr. Karel Pipich
z Chrudimi, sokolský básník a jeden z nejohnivějších zastánců rovnosti žen v Sokole.
„Tak vítejte družky, v čety se stavte.
Na černobílém praporu dnes znak slavný
A síly nadšeně zdravte!
Náš stříbrný lev se do výše vznes
a vesele zavlaj praporec ten
nad sesterskou láskou, rovnosti žen“.93
Toto veřejné cvičení bylo dalším impulsem pro oživení diskuze o postavení ženských
odborů v rámci Sokola. Na sokolském sletu se ženy poprvé představily veřejnosti v roce
1901. Tento v pořadí již čtvrtý slet se konal od 28. června do 1. července na Letné, kde
byl vytvořen areál pro 22 tisíc diváků a 6000 cvičenců. Ženy se zpočátku obávaly toho,
že většina ženských odborů byla teprve nedávno utvořena, a tak členky jednotlivých
jednot ještě nebyly řádně secvičené. Ženské vystoupení se stalo částí programu a bylo
všeobecně dobře přijato. Ženy předvedly cvičení s kuželi a cvičení na nářadí. Úspěch
ženské sletové pohybové skladby přilákal do Sokola další dospělé cvičenky a počet
ženských odborů vzrůstal.94
Tělocvičný spolek paní a dívek pražských se těchto diskusí nezúčastnil. Jeho vedení
bylo spokojeno se svým formálně nezávislým postavením a snahy o změnu se objevily
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až s příchodem mladších cvičitelek o více než desetiletí později. K začlenění
tělocvičného spolku do České obce sokolské došlo v roce 1902. Jak se spolek vyvíjel a
jeho členská základna rostla, došlo ve vedení ke generační výměně. Nová náčelnice
Eliška Roudná se funkce ujala v roce 1910. Eliška Roudná prosazovala organizační
spojení spolku s ženskými odbory Sokola. Byly schváleny nové stanovy spolku a změna
názvu na Ženský odbor Sokola pražského. Počet členek rostl a s ním i síla ženských
odborů. V roce 1911 vznikla v Č.O.S. samostatná ženská komise. Její předsedkyní se
stala náčelnice Tělocvičného spolku paní a dívek pražských Eliška Roudná, která
usilovala o začlenění spolku do struktur Sokola. Rovnoprávnosti v Sokole ženy dosáhly
až 10. 5. 1914, tedy krátce před první světovou válkou.95

3.3 Ženský časopis Sokolice
Abych se více dozvěděla o sokolském životě žen, musela jsem nahlédnout do
některých ženských časopisů, které vycházely v době, kdy vrcholilo zrovnoprávnění
mužů a žen v Sokole.
Velký vliv na vývoj ženského sokolského hnutí měla Oldra Táborská. Paní Táborská
začala vydávat první ryze ženský sokolský časopis s názvem Sokolice a stala se jeho
hlavní redaktorkou. Sokolice začala poprvé vycházet roku 1913 jakožto časopis
ženských odborů týkající se rovnoprávnosti a boje za ni. Časopis se setkal s velkým
ohlasem nejen u žen, ale překvapivě ho podporovala i velká část mužské populace.
Přispívala do něj nejen paní Táborská, ale i samotné ženy sokolky. Časopis vycházel
každý první den v měsíci a byl distribuován i do zahraničí.

3.3.1 Za hranicemi
Oblíbená byla zejména rubrika Za hranicemi. Sem přispívaly ženy, které se
odstěhovaly do ciziny, ať už kvůli pracovním či rodinným povinnostem. Jak je zmíněno
95
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výše v kapitole o Sokolu, Češi žijící v zahraničí se snažili o zakládání sokolských jednot
a šíření Tyršova odkazu. Je důležité říci, že nově vznikající jednoty v zahraničí
udržovaly styk se svou domovskou základnou v Čechách a pravidelně se účastnily
velkých tělovýchovných slavností. Řeč je o jednotách v Evropě. Poněkud odlišněji se
utvářely jednoty v Americe a Kanadě, kde se styky udržovaly prostřednictvím tisku a
výměnou příruček a metodických pomůcek.96 Jak fungovaly na počátku 20. Století
sokolské jednoty v zahraničí uvedu na dvou příkladech, respektive článcích, které do
Sokolice napsaly dvě Sokolky, žijící v Americe. Sokolka paní Rudišová-Jičínská
v článku ze dne 12. dubna 1914 srovnala Sokol v Čechách se dvěma sokolskými
jednotami v Chicagu. Článek byl napsán v době, kdy v Čechách vrcholily snahy o
zrovnoprávnění žen a mužů v Sokole. Podle paní Rudišové-Jičínské mají ženy a muži
v Chicagu rovná práva a stejné povinnosti. Je tedy zajímavé, že ačkoliv v Čechách ještě
ke zrovnoprávnění nedošlo, v jednotách v Chicagu je zrovnoprávnění již zavedené.
Následně však paní Rudišová-Jičínská uvádí, že dodržování těchto práv nikdo
nekontroluje, a tak nadále dochází v jednotách ke sporům. Ženy si stěžují, že muži
nevnímají Sokolky jako řádné členy Sokola a podle toho se k nim chovají. To má vliv i
na to, že samy ženy Sokolky tak netuší, jak by správně mělo vypadat jejich postavení
v Sokole a jaké je jejich poslání. Ženy se však nadále pravidelně účastní veřejných
cvičení a vystoupení a snaží se řádně obohacovat sokolské programy. Sokolky by si
přály, aby jednoty pracovaly společně a ostatní sokolky by tak lépe pochopili důležitost
svého výchovného poslání, vlastní organizační činnosti a vlastního postupu vedle muže
a nikoliv jen pod jeho ochranou. Požadavky ženské výchovy se zde liší a dle toho musí
sokolky pokračovat.97 Druhým příkladem je sokolské hnutí v Los Angeles, jehož
činnost popsala S.98 Růžena Blažková, žijící v Los Angeles a členka zdejší sokolské
jednoty. Paní Blažková si na rozdíl od paní Rudišovské-Jičínské pochvaluje spolupráci
s muži v jednotě, které nazývá „pravými bratry“. Sokolové ženám v jednotě velmi
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pomáhají a povzbuzují k dalším činnostem. Popisuje zde, jak probíhá samotné sokolské
cvičení žen a upozorňuje, že cvičení ve zdejším Sokole je spojeno s velkými obtížemi.
Sokolky cvičí v příliš malé nedostatečně vzdušné místnosti, nemají vlastní nářadí, které
si musí neustále půjčovat od druhých jednot. Členky musí skoro vesměs dojíždět na
cvičení velké vzdálenosti, vrací se pozdě v noci domů a druhý den musí většina z nich
časně vstávat do práce. Panuje však mezi nimi přátelský vztah, a tak se snaží nějaká
nedorozumění řešit mírovou cestou a do budoucna doufají, že se jim podaří získat
vlastní tělocvičnu.99 Výše zmíněné příklady nám podávají informace o tom, jak
fungovaly některé sokolské jednoty v zahraničí, zde přímo jednoty v Chicagu a Los
Angeles. V obou jednotách se vyskytují nějaké problémy, ať už je to způsobené
nedodržováním práv povinností Sokolů a Sokolek nebo nedostatečná vybavenost
sokolských jednot. V obou případech se ženy pokouší komunikovat s muži a nalézt
způsoby, které by mohly vést ke zlepšení životu v jednotách.
3.3.2 Sokolice a móda
Jelikož se jednalo o ženský časopis, pravidelně se v něm objevovala rubrika Sokolice
a móda. L. Macháňová v čísle 2 1914 kritizuje pařížskou módu, která podle ní a mnoha
dalších, znetvořila ženské tělo. V Paříži se utvořila skupina lidí z umělců a aristokratů,
kteří se postavili v boji proti „šerednosti“ tehdejší mody. Pařížanka je zde popisována
jako excentrická, nervózní, neplodná a tím i degenerovaná žena, které nezbývá nic
jiného než být roztomilá.100 Česká žena je oproti ní zcela jiný člověk. Je jinak založena
a je označována za nositelku budoucnosti lidstva svou zdravou plodností.101
Velká pozornost byla věnována otázce kroje, cvičebního úboru žen. Ačkoliv muži již
od počátku Sokola cvičili a vystupovali ve speciálních cvičebních úborech, ženy ani na
99
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počátku 20. století neměly svůj vlastní kroj. Již po sletu sofijském r. 1910 docházely
ženské komisi jednotlivé hlasy župních náčelnic, žádající, aby se na schůzích
projednávala otázka kroje. Jak informuje s. Ingová v čísle 1 1914 byla vypsána soutěž a
po jednotlivých odborech byly rozeslány dotazníky pro zjištění hlasů pro ten který
návrh. Pro kroj hlasovala ohromná většina sester. U otázky kroje však byla učiněna
výjimka, návrh přijatý takovou většinou nebyl v tomto případě směrodatný a byl znovu
dán na pořad podzimní schůze r. 1912. Zde se sešla většina župních delegátek, která
návrh zamítla. V jarní schůzi r. 1913 byl opět přijat návrh na zřízení výletního kroje a
ženské komisi bylo uloženo, aby vypracovala určité návrhy kroje. Na podzimní schůzi r.
1913 se opět hlasovalo o jeho zavedení, ale opět neúspěšně. Některé delegátky se o
kroji vyjádřily tak, že: „pro svou osobu by se do toho neoblékly, ač ještě nevědí, jak to
bude vypadat“.102 Kroj byl tedy zamítnut. S. Ingová upozorňuje na článek s. Roudné
v č. 10 1914, kde v článku Náš poměr k mužům v životě sokolském vyslovuje mezi
jiným politování nad tím, že muži nesouhlasí, aby byly ženy brány do průvodu, neboť
dosud platí ustanovení, které se může změnit jedině tím, že Sokol zavede kroj pro ženy,
nebo ustanoví, aby šly ženy v průvodu ve cvičebních šatech. S. Roudná nepřímo
přiznává potřebu kroje.103 V č. 1 1914 byl dokonce uveřejněn článek, jak by měl
vypadat ženský kroj. Ženy vycházely vstříc mužům a souhlasily s nimi, že kroj by měl
být podobný mužskému kroji, ale stanovily si jasné podmínky.104 První a hlavní
podmínkou bylo, aby byl kroj ryze česky a nebyl sestavován dle mezinárodní módy a
nepodléhal jí. Ženy se tímto dovolávaly na samotného Tyrše, který chtěl zejména i
v umění, aby vše bylo české a původní. Druhou podmínkou bylo, aby kroj slušel všem
ženám bez ohledu na to, jakou mají postavu. Třetí podmínka byla, aby byl kroj
praktický, jednoduchý, ne příliš nákladný, ale aby ho mohly nosit i při slavnostnějších
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příležitostech.105 Otázka vystupování žen v jednotném kroji se stávala nejen v Čechách,
ale i v cizině stále více otázkou celého Sokolstva, nejen žen samých. Neboť všichni jsou
součástí stejného celku, který zájezd koná a který tam vystupuje a ani mužům ani ženám
by nemělo být lhostejné, jakým dojmem jejich vystoupení působí. Uběhlo ještě pár let,
než se ženy mohly představit ve vlastním cvičebním úboru. První příležitost se naskytla
až na VII. všesokolském sletu v roce 1920.
Krom pravidelného cvičení ženy zařazovaly do svého repertoáru také tanec a zpěv.
S. Lidka Zalová uveřejnila v Sokolici článek s podtitulem Zpívejme, ve kterém nabádá
ostatní Sokolky, aby v mladých dívkách probouzely lásku ke zpěvu a k tanci. Zejména
v době dospívání, kdy jsou dívky nerozhodné a zvědavé a hledají odpovědi na svá
„proč“. „Sestry, všímejte si dvojnásob pečlivě dorůstajících dívek, nejen v tělocvičně, i
mimo ni, poraďte, domluvte jim přátelsky ve všem. Vždyť mnohé, co Vám zdá se
malicherným, je pro výchovu vyrůstajících dívek tak důležité. Není možno, aby dívky
ve volné chvíli, při práci, kdy mladé srdce zatouží si zavýsknout, nevzpomněly na
některou z těch krásných našich písní, jimž jste se vy naučily. A ty, jež vštípily si písně
v Sokole, strhnou zpěvem svým i ostatní družky, s nimiž se stýkají mimo tělocvičnu“.106
3.3.3 Ženy v Sokole a válka
Studium ženských časopisů ukázalo, že nejvíce Sokol potřeboval ženy zejména
v období první světové války. V roce 1915 sice byla rozpuštěna Č.O.S., ale činnost
v jednotách zůstala. Všechny sokolské časopisy vybízely ženy, aby nastoupily na místa
mužů a věnovaly se spolkové činnosti. Stejně tak v ženském časopise č. 12 Sokolice byl
uveden článek, který vyzýval ve jménu vznešených cílů Sokolství všechny ženy, aby
podporovaly cvičení v ženských odborech. „Starejte se o pravidelnou činnost
tělocvičny…udržujte cvičení žákyň a dorostu ženského jako v době míru, svolávejte

105

TÁBORSKÁ 1914 – OLDRA TÁBORSKÁ: Kroj a cvičební úbor žen. In. Sokolice: List pro
sokolskou výchovu žen, 1914, s. 38–39.

106

ZALOVÁ 1914 – LIDKA ZALOVÁ: Zpívejme. In. Sokolice: List pro sokolskou výchovu žen 3,
1914, s. 74.

47

schůze cvičitelského sboru, konejte pravidelné cvičitelské hodiny.“107 Bylo třeba, aby se
ženy ujaly vedení a obrátily se na vedoucí sestry v okrsku, župě či se poradily s bratry,
kteří zde zůstali. Ženy převzaly za své „sokolské bratry“ bojující na frontě role
cvičitelek žáků a dorostenců. Pomůcky získaly ze cvičitelských knihoven jednotlivých
jednot. Cvičební přílohy předešlých ročníků časopisu Věštník jim posloužily jako
vhodná zásoba cvičení na dlouho dobu. V průběhu války se činnost sokolských jednot
přenesla výhradně na pomocnou válečnou činnost. Veškeré sokolské tělocvičny byly
věnovány nemocničním účelům a na jejich místě byly zřizovány lazarety.108 Lazarety
byly zřízeny na základě instrukcí Červeného kříže a veškerá lékařská a ošetřovatelská
služba byla bezplatná a dostupná ve dne v noci. Sokolky pomáhaly s péčí o raněné. O
ošetřovatelkách sokolských lazaretů se vyjádřil dr. Panýrek v č. 12 Sokolice z roku 1915
následovně: „Nezapomínejme na obrovskou práci nejmenovaných našich ošetřovatelek,
jimž není odměnou ani peníz, ani krůpěj slávy“.109
Po válce se radost ze vzniku Československé republiky přirozeně projevila i
v Sokole, respektive v obnovené Č.O.S. Sokolky považovaly za své důležité poslání
vychovávat správné vlastence, morálně uvědomělé občany. V podstatě se tak vrátily do
doby vzniku Tělocvičného spolku paní a dívek pražských, neboť k podobným činům
nabádala v projevu i první starostka S. Podlipská.110 Č.O.S. prošla reorganizací a první
náčelnicí ženských složek se stala Milada Malá. Veškerá aktivita směřovala k přípravě
VII. Všesokolského sletu v roce 1920. Ženy se zde mohly poprvé zúčastnit sletového
průvodu. V roce 1928 se Sokolky opět výborně reprezentovaly v zahraničí, a to na
olympijských hrách v Amsterdamu. Předvedly zde ukázkové cvičení na bradlech,
s kužely či národní tance. Národnímu tanci je věnován článek v č.3 Sokolice, ve kterém
už v roce 1914 upozorňuje S. Zalová, že Sokol věnuje málo pozornosti tanci a S. Zalová
107
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nabádá k obnově národních tanců, aby se dospívající mládež naučila znát to, co lze
opravdu nazvat tancem. Zpěvu a tanci by se měly věnovat všechny ženy bez rozdílu
věku a povolání, neboť nejbližší našemu srdci je podle Zalové vroucí píseň národní a
nejkrásnějším tancem je tanec lidový.111
Milada Malá v roce 1931 na funkci první náčelnice Č.O.S. rezignovala a na její místo
nastoupila Marie Provazníková, která tuto funkci vykonávala až do roku 1948, kdy
z politických důvodů emigrovala do USA. Po roce 1948 byl sice Sokol oficiálně
rozpuštěn, ale jeho činnost přesto přetrvala. Tělocvičnám se nadále říkalo sokolovny a
řada sportovních klubů si ponechala Sokol v názvu.112

3.4 Tělovýchovná jednota Sokol ve Vinoři
Pro ilustraci dalšího vývoje Sokola zde uvádím informace o tělovýchovné organizaci Sokol
v pražské Vinoři. Jak jsem se již zmínila dříve, sokolské jednoty byly zakládány nejen ve
velkých městech, ale i na vesnicích. Vinoř byla původně vesnice blízko u Prahy a později byla
zařazena do Prahy jako její městská část.
K založení sokolské jednoty ve Vinoři došlo v lednu 1922. Starostou byl zvolen místní statkář
br. J. Hofman. Slavnostního otevření sokolovny 28. 10. 1925 se zúčastnili sokolové ze
sousedních obcí a představitelé župy. Od roku 1926 se jednota až do roku 1948 zúčastňovala
všech sletů, vedla velice bohatý sokolský život. Po válce byla sokolovna přestavěna a bylo
vybudováno nové jeviště. V roce 1949 musela být předána do správy Zemědělským stavbám.
V roce 1994 byla sokolská jednota obnovena, sokolovna vrácena samozřejmě v desolátním
stavu. V roce 1995 se začalo pravidelně cvičit zásluhou „věrné gardy“. Staří členové dostali při
výročí Sokola „Pamětní listy“. Dnes má jednota cca 150 dospělých členů. Cvičí všechny složky.
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Ze zájmových odborů je v činnosti kopaná, tenis, stolní tenis, volejbal. Byl zřízen i odbor pro
rehabilitaci osob s endoprotézou.113
Informace o vinořském Sokole bylo možné čerpat pouze z vinořské „brožury“. Z tohoto
důvodu byly další informace a to zejména ty o ženské pobočce ve Vinoři získány v duchu
metody pomocí orální historie. Byla kontaktována hlavní cvičitelka, paní M., která vede ženské
rehabilitační cvičení ve vinořské sokolovně. Paní M. souhlasila s rozhovorem a byla velice
příjemná. Rozhovor se uskutečnil 25. února 2016 ve vinořské sokolovně během cvičení, kterého
se zúčastnila také autorka práce. Před samotným zahájením rozhovoru byla autorka svědkem
toho, jak vypadá „pravá“ rozcvička podle sokolského vzoru, kdy jednotlivé ženy nastoupily do
zástupu, společně řekly spolkový pozdrav „Na zdar“ a začaly se rozcvičovat podle paní M. Po
rozcvičce paní M. zadala ostatním ženám, jak mají cvičit a mohla se začít věnovat rozhovoru
s autorkou práce. Nejprve byla paní M. obeznámena s cílem rozhovoru a požádána o souhlas
s jeho nahráváním. Rozhovor byl nahrán na diktafon a jeho záznam trvá tři čtvrtě hodiny.
Rozhovor byl dále přepsán dle hlasového záznamu a uložen v archivu autorky práce.
3.4.1 Ženský sokol ve Vinoři
Jak je zmíněno výše, paní M. je cvičitelka rehabilitačního cvičení žen. Je nejstarší
Sokolkou v oddíle. Odborné cvičitelské vzdělání získala již v 17 letech a od té doby má
za sebou rozsáhlou cvičitelskou praxi. Jak je vidět, nadále v Sokole platilo, že ženy,
které v něm chtěly pracovat jako cvičitelky, musely mít patřičné odborné vzdělání,
zahrnující znalost anatomie a jistou cvičitelskou průpravu. Cvičení pro dívky zde měly
na starosti pouze ženy, neboť souhlasily s názorem Miroslava Tyrše, že ženy by měly
vést ženský tělocvik, neboť nejlépe rozumí ženskému tělu a jeho potřebám.
Vinořský Sokol od samého počátku svého založení přijímal do svých řad ženy.
Velkou výhodou bylo, že zdejší Sokol vznikl v době, kdy již v sokolských jednotách
panovala rovnoprávnost mužů a žen, a tak měly vinořské ženy lepší pozici než ženy
snažící se o rovnoprávnost na počátku 20. století. To jim umožnilo aktivně se podílet na
všech sokolských aktivitách. Pravidelně se spolu s ostatními muži zúčastňovaly
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sokolských sletů a spartakiád, cvičily po jejich boku a měly svůj vlastní cvičební úbor a
kroj. Mimo to ženy pravidelně vystupovaly na veřejných vystoupeních ve Vinoři a
v jeho okolí v rámci nejrůznějších oslav. Paní M. ze strany své rodiny a zejména svého
manžela vždy slyšela jen samé pochopení a chválu za to, že cvičí a pracuje v Sokole.
Jak říká paní M.: „I mužský chodí na pivo ve svém volném čase, tak nemůžou mít nic
proti tomu, co děláme my“. Podle paní M. smyslem Sokola bylo především sdružování
lidí a sport se jevil jako jedna z možností, jak přimět lidi, aby se společně scházeli a
trávili spolu volný čas. Tělovýchovná jednota Sokol působila jako nositelka kultury a
společenského dění. Často tak do Sokola docházely cvičit celé rodiny.
Za zvlášť důležité vinořské ženy považovaly, aby se členkami Sokolu stalo co
nejvíce mladých dívek. Navštěvovaly školy, prováděly besedy a tím se jim povedlo do
Sokola přivádět stále nové členky. A tím naplnily představu starostky zakládajícího
Tělocvičného spolku paní a dívek pražských paní Podlipské, že je třeba získávat do
svých řad především mladé dívky a podílet se na jejich výchově.114 Často pořádaly
výlety do přírody a tělesná cvičení prováděla i na venkovním hřišti, a ne jen
v sokolovně.
Dnes ve vinořském Sokole cvičí ženy pouze pod taktovkou paní M. v rámci
rehabilitačního cvičení. Cvičení probíhají dvakrát týdne vždy od 18:30 do 19:30
v pondělí a ve čtvrtek. Navštěvuje jej cca 15 – 20 žen ve věku 60 až 80 let. Vzhledem
k tomu, že na cvičení docházejí zejména starší ženy, bylo potřeba tomu přizpůsobit i
samotné cvičení. Nemůžeme zde tedy hovořit o cvičení, které ženy provozovaly
v minulém století, jako bylo cvičení na kruhách, hrazdách a podobně. Paní M. pouští
cvičení z magnetofonu ze tří kazet, které si ženy dovezly ze svých pobytů v lázních a
tato cvičení jsou přímo doporučené na rehabilitační cvičení. „Takže nikdo nemůže říct,
že by toto cvičení bylo proti zdraví“. Vzhledem k tomu, že každá z žen je na tom
zdravotně jinak, některou trápí operovaná kolena, jiná má problémy s ramenem, každá
z nich si cvičení přizpůsobí sama sobě tak, aby ji bylo cvičení za všech okolností
příjemné a nečinilo ji žádnou bolest. „Ženy si to pochvaluji, protože sem chodí již
postarší dámy, které již vzhledem ke svému věku a fyzickým možnostem nemohou
114
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cvičit tolik, co jiné mladší ženy“. Cvičení probíhají v kruhu na karimatkách či na
židlích, opět jak je komu co příjemné. „Na karimatkách je to náročnější trošku, žena,
která má operovaná obě kolena, nemůže klečet“. Občas si pro zpestření zacvičí i ve
dvojících a nebrání se používání různých pomůcek, jako jsou odporové gumy a míče.
„Cvičíme jednak protažení, kdy si protahujeme ruce, nohy, břicho a hodně si
protahujeme záda, která nám dělají největší problémy“. Na rehabilitační cvičení
nedochází pouze ženy z Vinoře, ale dojíždí sem ženy také z Proseku, Letňan a z Kbel.
Paní M. neustále zdůrazňuje, že každý cvičí, co může. „Cvičte, ale ne do bolesti“. Vše
se podřizuje aktuálnímu zdravotnímu stavu. Ženy již nemají žádné speciální cvičící
úbory jako za dob fungování Sokola či Akademií. Nyní cvičí v tom, v čem se cítí
pohodlně. Nejčastěji nosí legíny či tepláky a obyčejné triko či tílko.
Každý rok se ženy scházejí i mimo cvičení a pořádají od jara do podzimu různé
výlety stejně tak, jak k tomu vybízel Sokol. Společně tak navštívily Zoologickou
zahradu v Praze, sv. Jana pod Skalou, Zahradu Čech v Litoměřicích, Pražský hrad atd.
Často podnikají vycházky po Vinořské oboře či na nedaleký hrad Jenštejn. Občas si
zajdou na společnou večeři do místní hospody. Často se také schází v sokolské
klubovně, kde společně slaví Velikonoce a každá z žen vždy upeče něco dobrého.
Společně oslavují narozeny půlkulatiny a kulatiny a během oslav si zpívají a vzpomínají
na společné zážitky. Vždy se sejdou aspoň tak 2-3 oslavenkyně, které něco připraví a
přinesou do klubovny. „Nemáme mezi sebou rivalitu. Všechny dámy se podřizují
společným programům. Jen už ta veřejná cvičení neděláme jako dřív, to už bychom
nezvládly“. Dále vybírají příspěvky na tělocvičnu a na společné oslavy.
Paní M. si pochvaluje, jak společně fungují jako velice dobrá parta. „Je mi líto, že
mladé ženy mezi sebou nemáme, ale chápu, že by je podobné cvičení nebavilo a tak si
raději připlatí a jdou si zacvičit jinam“. Ona a její „holky“, jak samy sebe oslovují,
přiznávají, že v jejich věku je potřeba dělat něco pro své zdraví a jsou rády, že jim cestu
ke zdraví ukazuje Sokol.
Paní M. je vzhledem k svému věku115, nejstarší cvičící ženou a také jedinou ženou
ve vinořském Sokole, která se zúčastnila posledního veřejného všesokolského sletu na
115
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pražském Strahově v roce 1948 ještě jako žákyně a která si pamatuje na Sokola těsně
před ukončením jeho fungování v roce 1948. Poté byl Sokol začleněn do systému
sjednocené tělovýchovy a samostatně přestal na 41 let fungovat. Název Sokol byl
přidělen „venkovským" tělovýchovným jednotám. Ve vinořském Sokole se však nadále
cvičilo i po roce 1948, kdy zde působily různé sportovní organizace tzv. Akademie
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4. Závěr
Jak je zmiňováno v úvodu, tato diplomová práce je věnována popisu začleňování
žen do tělovýchovné jednoty Sokol. Jejím cílem bylo podat srozumitelný historický
pohled na začleňování žen do Sokola. Jak bylo zmíněno v úvodu, tato práce vycházela
ze symbolické interpretace postavení muže a ženy podle teorie Pierra Bourdieuho.
Žena má v západní společnosti nižší postavení než má muž a do společnosti je
zařazena na základě symbolického nazírání v rámci celé společnosti. Ženě je tak
předem dáno nižší postavení a vztah nadvlády muže nad ženou se spolu s rozdělením
práce otiskuje do reality společenského života. Jejich život je vymezen prostorem
domácnosti a zejména péčí o rodinu.
V první části první kapitoly jsem se věnovala postavení muže a ženy ve
společnosti z pohledu Pierra Bourdieuho. Následně jsem zde popsala, proč měli
k fyzickým aktivitám vždy blíže muži než ženy. Abych se mohla věnovat vzniku
Tělesné výchovy mužů a žen, uvedla jsem zde ve stručnosti historii vzniku
organizovaných her a slavností ve starověkém Řecku a Římě. Věnovala jsem se zde
také změnám ve vnímání tělesnosti. Bylo zajímavým zjištěním, že ačkoliv bývá Řecko
vnímáno jako společnost nemorální a mravně uvolněná, z děl řeckých filozofů se
ozývalo volání, aby došlo ke zpřísnění mravů a potlačení slastí, kterým se Řekové
oddávali. Potlačení sexuality a odvrat od těla tak započal již v řecké a římské říši a
nikoliv ve středověku. Již v této době nastala proměna ve vnímání tělesnosti a sexuality,
jak to nazval Foucault a lidé se více začali zajímat o své tělo a duši. Jedním
z doporučení bylo zapojení fyzických aktivit do svého života. I ve středověku se
změnilo vnímání tělesnosti. Křesťanství hlásalo mravní přísnost a umírnění tělesných
aktivit. S příchodem humanismu a renesance do Evropy se opět začal pěstovat kult
krásy a tělesnosti a začaly se objevovat snahy o zavedení tělesné výchovy do školních
osnov. To nemohlo proběhnout bez větší znalosti lidského těla a především rozvoji
výchovných teorií, které upozorňovaly společnost, že je třeba zajistit správný psychický
a fyzický rozvoj lidstva.
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Na začátku druhé kapitoly jsem se věnovala počátku tělocviku v Českých zemích.
Tyto počátky jsou spojeny zejména se vznikem první české tělocvičné jednoty Sokol.
Jejím zakladatelem byl Miroslav Tyrš, velký obdivovatel antického umění. Hlavním
úkolem Sokola bylo podle Tyrše zajistit národu jednotnou výchovu, která povede k jeho
tělesné a duševní dokonalosti. Do Sokola směli vstupovat pouze muži. Tehdejší
společnosti se nelíbila představa, že by ženy cvičily společně s muži. Podle Miroslava
Tyrše bylo potřeba vést k tělesné výchově i ženy, a tak se stal zakladatelem prvního
Tělocvičného spolku paní a dívek v Čechách. Do čela spolku se postavily manželky
představitelů Sokola a mezi hlavní cíle spolku uvedly především důraz na výchovu
mladého dorostu a zavedení tělesné výchovy pro dívky do škol. Cíle se jim povedlo
úspěšně splnit. Tělesná výchova pro dívky byla do škol zavedena v roce 1874 a hlavní
cvičitelka, Kleměna Hanušová, se díky svému cvičitelskému vzdělání podílela na výuce
budoucích cvičitelek. Spolek přilákal pozornost žen i z dalších měst a vesnic, které dál
šířily jeho uvědomění. Na konci 19. století ženy začaly žádat o začlenění do sokolských
jednot. Představitelé Sokola byli dlouhou dobu přesvědčeni, že ženy do Sokola nepatří,
ale v roce 1897 se dohodli na zřízeních ženských odborů a začaly ženy přijímat do
sokolských jednot. K úplné spokojenosti žen chybělo už jen úplné zrovnoprávnění
s muži, ke kterému došlo až v průběhu roku 1914. Ostatně v této době muži ženy
nejvíce potřebovali, neboť v období války musely ženy nastoupit na pozice mužů a
starat se o fungování jednot. Ze studia sokolských ženských časopisů jsem zjistila
následující informace. V některých zahraničních sokolských jednotách byly špatné
podmínky pro cvičení a nedodržovala se rovnoprávnost mezi muži a ženami. Ženy se
chtěly podílet na vytvoření svého cvičebního kroje, a tak představitelům Sokola posílaly
nápady, jak by mohl vypadat jejich cvičební kroj, aby byl co nejvíce podobný
mužskému cvičebnímu kroji. Také nabádaly ostatní ženy, aby se krom cvičení,
věnovaly také národním tancům a zpívaly národní písně.
V poslední části třetí kapitoly jsem v duchu metody orální historie mohla
prozkoumat, jak vypadalo začlenění žen v Sokole v obci Vinoř. Bylo zjištěno, že díky
zavedené rovnoprávnosti se ženy ve Vinoři aktivně účastnily všech sokolských sletů,
spartakiád a veřejných vystoupení po boku mužů, a to již ve speciálních cvičebních
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úborech. Díky tomu, že Sokol navštěvovala téměř vždy celá rodina, nedocházelo mezi
muži a ženami v rodinách k nějakým rozporům a ženy byly chválené za to, jak aktivně
pracují v Sokolu. Ženy se snažily především o to, aby mladým dívkám vštípily
správnou výchovu, kterou jim mohl poskytnout jedině Sokol. Jak dnes vypadá cvičení
žen ve vinořském Sokole, popsala paní M., cvičitelka rehabilitačního cvičení pro ženy
ve věku 60 až 80 let. Cvičení, kterému se věnují ženy ve Vinoři má však již pramálo
společné se cvičením, které se provádělo v Sokole v minulém století.
Závěrem lze říci, že cíl této práce - podat srozumitelný historický pohled na
začleňování žen do Sokola, byl splněn. Ačkoliv ženám trvalo dlouhou dobu, než
začaly být akceptovány jako rovnocenné partnerky v sokolských službách, jejich
pevná vůle a ctižádostivost jim pomohla vydat se na cestu, jejímž cílem bylo v rámci
začlenění žen do tělovýchovy zrození moderní ženy, která má právo rozhodovat o
svém vlastním životě a věnovat se stejným fyzickým aktivitám jako muži.
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Seznam použitých zkratek
Č.O.S. = Česká obec sokolská
S. = Sokolka
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