
Sokol Brno I 
V letošním roce jsme měli tu čest restaurovat kulturní památku – prapor Sokola Brno I, který vznikl podle 
návrhu architekta Bohumila Babánka z roku 1929. Naše restaurátorka při jeho obnově strávila celkem 
300 hodin precizní ruční práce. Slavnostní odhalení praporu je plánováno na 9. listopadu 2015. Na lícové 
straně hedvábného sokolského praporu je stříbrnými nitěmi vyšit obraz idealizovaného sokola en face 
se staženými křídly, ozdobeného modrým věncem s překříženou trikolórou. Na rubu sokolského praporu 
je v tomtéž věnci zachycen dvouocasý český lev ve skoku, se zlatou královskou korunkou. Obě strany 
praporu pak spojuje nápis ,,LVÍ SILOU“ a „VZLETEM SOKOLÍM“. Brněnský Sokol vznikl ve stejném roce jako 
pražský, tedy r. 1862. 

Ukázka vybraných praporů 
pro sokolské jednoty a župy 

z posledních let
„Sokolský prapor je věc posvátná a u všech kulturních národů vážená a ctěná. Je to znak 

svobody a volnosti . Po ní prahli naší předchůdcové, za ni krváceli naši bratři v legiích.“
(Zprávy Sokola Brno I z roku 1929)

I my v Alerionu věříme, že i v dnešní době je prapor znamením, 
které své členy nejen reprezentuje, ale i sjednocuje. Výsti žně 
to říkají slova paní místostarostky městyse Havlíčkova Borová 
Jaroslavy Hájkové v děkovném dopise po vyhotovení praporu: 

„Přáli bychom si, aby náš prapor přijali borovští  občané jako 
opravdový symbol lásky, přátelství a svornosti . Aby zrovna tak 
přesně jako je kladen steh vedle stehu, zapadlo do sebe každé 
konání lidí žijících „pod jedním praporem“ a bylo ku prospěchu 
ostatních“.



Sokol Pečky
Historie této jednoty sahá až do r. 1888, kdy byla založena. Podobně jako ostatní sokolské jednoty, byl 
i Sokol Pečky několikrát násilně rozpuštěn. Při příležitosti  125. výročí od založení jednoty si členové nechali 
ušít krásný prapor. Zadní strana praporu náleží tradičně symbolu Sokolu – vyšitý bílý Sokol na červeném 
podkladě, na modré stuze bíle vyšité heslo Tužme se. Avers praporu s ústředním nápisem Sokol, vyšitým 
názvem jednoty a rokem založení. Na obou stranách praporu je vyjádřena příslušnost k českému státu a to 
prostřednictvím obvodové linky, která má podobu trikolory. Původní prapor sokolské jednoty Pečky údajně 
nepřežil 2. světovou válku.

Sokol Dědice
Sokol Dědice uspořádal v květnu v roce 2012, v rámci oslav 150. výročí vzniku Sokola, Tělocvičnou akademii 
spojenou s představením nového sokolského praporu jednoty. Sokol Dědice byl založen v roce 1909 a od 
této doby byl nositelem veškeré sportovní, kulturní a společenské činnosti . Akti vita Sokola byla však značně 
narušena v době 1. světové války, neboť většina členů musela nastoupit na vojnu. Právě z těchto důvodů 
byl založen, v roce 1915, ženský odbor Sokola a jako první náčelnice byla zvolena sestra Marie Vavrouchová. 
V roce 2009 oslavila jednota již 100. výročí od svého založení. Prapor disponuje všemi charakteristi ckými 
prvky pro sokolské prapory. Na červeném poli dominuje tradičně vyobrazený nápis – SOKOL, na straně 
druhé vyobrazena výšivka sokola.



Sokol Jihlava
Sokol Jihlava byl založen v r. 1892. Pro své vlastenecké a demokrati cké myšlenky byl však v období jak 
první, tak i druhé světové války zakázán a jeho členové byli pronásledováni. Nejdelší zákaz přišel v období 
komunisti ckého režimu. V roce 2012, jsme pro jednotu zhotovili upravenou repliku sokolského praporu. 
Slavnostní vyšívaný prapor je po obvodu zdoben obvodovou linkou, která má podobu trikolory. Nechybí ani 
tradiční folklórní květi nové moti vy, zdobně vyšitý nápis Sokol, a znázornění sokola s rozepjatými křídly.

Sokol Pankrác pro Oetz
Sokol je součástí  české historie, ale i současnosti . Byl opakovaně zakázán, přesto však členové udržovali 
tradice i v dobách zákazu. Sokolové se sdružují nejen při celorepublikových sletech. Jednou z takových 
mimořádných mezinárodních příležitostí  jsou sokolská setkání v rakouském Oetzu, která se každoročně 
opakují už 42 let. V roce 2013, při příležitosti  40. výročí tohoto setkávání, nechala sestra Libuše Dutnarová, 
náčelnice Sokola Pankrác, zhotovit putovní sokolský prapor, aby se tak vzpomínka na zakladatele Sokola 
ještě více oslavila. Slavnostní vyšívaný prapor z našich dílen tedy putuje po pořadatelských zemích 
oetzského setkání.
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Sokol Třebíč
Prapor jednoty Sokol Třebíč je vyroben dle vlastního návrhu členů. Jejich záměrem bylo prostřednictvím 
nového praporu přihlásit se jak k tradici Sokola, tak zachyti t i jeho současnost. Nutno říci, že se jim záměr 
zdařil a to díky využité symboliky. Přední straně vévodí tradiční nápis Sokol. Naopak zadní strana představuje 
současnost jednoty a to prostřednictvím moderně pojaté výšivky sokola. Prapor byl rovněž pořízen v rámci 
oslav, tentokrát se jednalo o 130. výročí založení jednoty a 150 let od vzniku České obce sokolské.

Sokolská župa Olomoucká – Smrčkova
První jednota župy Olomoucké, byla založena na rozhraní roku 1869 a 1870. Postupně se přidávaly další 
jednoty a tí m počet jednot v župě narůstal. Dnes má tato župa celkem 35 jednot. Název župy byl upraven 
podle významného sokolského činovníka a odbojáře Otakaru Smrčkovi. Ten zastával funkci starosty župy 
v období před 2. světovou válkou a pro svou odbojovou činnost byl nacisty popraven. Prapor i se slavností  
hlavicí jsme pro župu zhotovili v roce 2014. Hlavice nese profi l zakladatele Sokola Miroslava Tyrše.


