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Појава соколства у Чешкој

1848 - се у Прагу заседа Словенски        

конгрес

Прашка револуција трајала је од   

1848 - 1859 и њу је угушила Аустро 

Угарска



Етноцентризам - правац који је настао у немирним 

временима  ХVIII. века, представници обог правца били 

су : Франц Нехтегал, Пер Хенрих Линг, Фридрих Лудвиг 

Јан и Мирослав Тирш.

Чешка 1752.                                                                                   



 1862. у Прагу се оснива  ‘’Прво Прашко теловежбено друштво‘’ 

као зачеће соколског гимнастичког система.

 ‘’Прво Прашко теловежбено друштво‘’ су предводили 

интелектуалци   на челу са Мирославом Тиршом.

 Основни циљ “сокола” је био развијање снаге и морала 

чешког народа и подизање националне свести која им је била 

потребна у борби против германизације и за национално 

ослобођење.

 Соколи су наступали са либералним паролама француске 

револуције   “слобода, братсво, једнакост”

 “Соколска идеја свесловенства” – повезивање словенских 

народа са циљем да се припреме за борбу и остваривање 

територијалне и духовне слободе.



М и р о с л а в     Т и р ш (1832-1884)

 Dr Miroslav Tirš je osnivač sokolskog pokreta u 

Češkoj. Humanista, filozof, gimnastičar koji je radio 

na jačanju nacionalne svesti, za kulturnu 

autonomiju, nacionalno oslobađanje Čeha i Slovaka i 

za sveslovensku saradnju. Godine 1862. osnovao je 

“ Praško telovežneno društvo“ , koje je dve godine 

kasnije, na predlog Emanuela Tonera dobilo ime 

"Sokol" po ptici soko iz srpske tradicije i narodnih 

pesama kojima se oduševljavao.



 Мирослав Тирш је рођен 17. септембра  

1832. године у Дечину на Лаби у породици 

образованих родитеља - оца лекара и 

мајке из угледне породице Кирсх -

баимових. Рано остаје сироче, без 

могућности  да користи предности 

интелектуалне средине свога дома за 

одрастање јер свој живот  од 7. године 

наставља да живи са ујком у Вратници. 



 17. фебруара 1862. године основано је Прво 
прашко теловежбено друштво.

 први јавни наступ Првог прашког теловежбеног 
друштво приредио је поводом освећења своје 

друштвене заставе.



 15. новембра 1869. оснива ’’Теловежбено 

друштво прашких госпођа и девојака’’

 1871. покреће издавање листа СОКОЛ чији је 

и истовремено и уредник био а посебно се 

истицао у излаганју идеја у њему.



У пролеће 1884. у потпуности напушта рад у 

соколству и посвећује се научнома раду на пољу 

естетике.

 Од 1880. год прилике у 

Чешком соколству се 

значајно мењају.

 1882. предлаже да се сазове 

Свесоколски састанак. Он је 

иницирао први Свесоколски 

слет који је одржан 18. јуна 

1882. у Прагу. 

 И после Тиршеве смрти 

1884. год Соколство се и 

даље развијало јачајући свој 

организациони и технички 

рад.



ОСНИВАЊЕ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И 

ОБЕЛЕЖЈА СРПСКОГ СОКОЛСТВА

Град Сремски Карловци подигнут је као и многи други 

наши градови дуж  Дунава, Мораве и других река. То 

је мало место које се налази у подожију   Фрушке горе, 

на десној обали Дунава и под  тим именом почиње од  

1567 -1699. С.К. Постају  званично средиште културног 

српског народа.



Септембра, 1903, српска омладина у Карловцима одржала је 

скупштину која је међу њима будила интересе за рад и 

окупљање. Званичан рад почиње од 1904. године

 Историју Српског покрета 

у Карловцима делимо на 

три периода :

 1. Почетак рада друштва и 

експанзија до 1914.

 2. Доба посртања 

страдања од 1914.до1918.

 3. Период послератног 

рада и деловања, 

тражења нових идеја од 

1919 до 1941.
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 1857. Стева Тодоровић’члан академије наука 

основао је „Сликарску школу“ у Београду.

 7. априла 1891. променило је име и било је 

‘’Београдско гимнастичко друштво Соко’’.

 1912. Аустро Угарска власт обуставља рад 

Српског Соколског друштва за целу год, све до 

почетка 1914.

 1918. укинута је наредба о распуштању Српских 

Соколских друштава, тако да убрзо тј. 1919.  

обнављају свој рад. Српски соко прихвата идеју 

и улази у Југословенски Соколски савез, који је 

основан у Љубљани 1922.



 Да би се остварили  постављени циљеви 

постављају се услови и Соколско друштво је 

имало за обавезу да реализује Соколске задатке.

 Физичким вежбанјем, у српким соколским 

друштвима, поред јачања и развијања мишића 

целог тела јачају и усавршавају се дух, емоције и 

воља.

 Соколски организација укључује :

- Соколски савез

- Жупе

- Друштва



• Истраживањем историјске грађе увиђа се да соколска

историја а посебно српска соколска историја није добила

одговарајуће место у српској историографској историји.

Целокупна активност у физичкој култури тј. спортске

активности на нашим просторима са краја прошлог и

почетка овог века па до 1941. године управо одвијала кроз

рад соколских друштава.

Др Лаза Поповић



 Српско соколство у Аустро-угарској је 

представљено је као либерално национално-

ослободилачки покрет који је физичком вежбом 

покривао свој прави циљ, а то је ослобађање и 

уједињење  свих српских земаља у једну целину.

 Српки Соко путем физичког вежбања, овако 

схваћеног ствара здраве и јаке људе, и телесно и 

психички, који ће бити способни да издрже све 

напоре живота и биће од велике  користи 

отаџбини.


