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ČESKOSLOVENSKÉ SPARTAKIÁDY: MEZI SPORTEM A POLITIKOU
Československé spartakiády v mno-

hém navazovaly na tradici sokolských
sletů. Sokolské slety, které se pořádaly více méně pravidelně od roku 1882
(tehdy ještě pod vedením zakladatele
Sokola Miroslava Tyrše), vyjadřovaly
snahu sokolského hnutí reprezentovat („ztělesňovat“) celý národ.

Dobře

to postihovalo heslo „Co
Čech, to Sokol“. Sokol se proto stavěl
proti politickému stranictví a zdůrazňování třídních rozdílů (Sokolové se
oslovují „bratře“, „sestro“).

Cvičení v Sokole nemělo být pouhou

zábavou, ale mělo přispět k branné
zdatnosti národa. Sjednocení pohybů cvičenců pak mělo vyjadřovat odhodlání podřídit individuální zájmy
potřebám kolektivu. Sokol také usiloval o vytvoření jednoty mezi slovanskými národy jako obrany proti
„německému živlu“. Aktivně se proto
podílel na založení sokolského hnutí
v ostatních zemích střední a východní Evropy.
OBR. 1: Plakát Maxe Švabinského k Všesokolskému sletu
1932

Skladba žen patřila k nejpůsobivějším vystoupením na Československé spartakiádě roku 1985.

Celkem 13 824 žen cvičilo v bílo-zeleném úboru s obručí a stuhou na hudbu Slovanské tance Antonína Dvořáka. Autorky skladby patřily mezi bývalé sokolské činovnice a také sokolský vliv je silně
na tomto vystoupení znát. Scéna zachycená na fotografii s „velkým kruhem štěstí“ přímo odkazuje
na podobné vystoupení žen na sletě v roce 1938.

Obecně je možné říci, že během normalizace (Československé spartakiády 1975, 1980 a 1985)

dochází k návratu k sokolské tradici cvičení i k sokolské symbolice. Výrazně ustupují symboly spojené s budováním komunismu a jejich místo zaujímá konsensuální oslava národní velikosti a soudružnosti, mužské odvahy a ženské krásy. Během komunismu došlo k „feminizaci“ hromadných
tělovýchovných vystoupení a cvičení se účastnilo stále více žen a stále méně mužů.

Všesokolský slet v létě 1938 byl výjimečný svou
vypjatou politickou atmosférou v době akutního
ohrožení Československa ze strany nacistického
Německa.

Například toto vystoupení žen bylo třeba v roce 1985 během spartakiády zopakovat, tak aby do-

statečné množství žen mělo možnost vystoupit na Strahovském stadionu (tehdy Spartakiádním
stadionu). Strahovský stadion tvoří kulisu sletů a spartakiád již od roku 1926, kdy byl na náklady
státu vybudován pro potřeby Československé obce sokolské. Stadion dokázal pojmout až čtvrt milionu diváků (po bezpečnostních úpravách ze sedmdesátých let „pouze“ 170 tisíc) a na jeho ploše
mohlo naráz cvičit až 40 tisíc cvičenců (obvykle však zhruba 12 tisíc).

V této situaci slet podpořila i Komunistická strana
Československa, pro kterou byl dosud Sokol „maloměšťácká“ organizace.
Fotografie zachycuje vystoupení 16 640 dorostenek
s májkami 26. 6. 1938. Ženy směly cvičit na sletech
až od roku 1901, předtím panovaly obavy, že by jejich účast ohrožovala ctnost a bojového ducha Sokola.

Ve spodní části fotografie je zachycen jeden ze zabudovaných podzemních reproduktorů, kterým
se šířila hudba mezi cvičence. Vybudování podzemních reproduktorů pro sokolský slet v roce 1932
si vyžádal fakt, že díky velké ploše cvičiště (200 x 300 metrů, tj. plocha 9 fotbalových hřišť) trvalo
2/3 vteřiny, než se zvuk přenesl z jedné části stadionu na druhou a cvičenci tak necvičili jednotně,
ale v jakési lidské vlně.

Postupně, zejména během první republiky, se však

význam ženských skladeb zvyšuje a vytváří symbolickou protiváhu mužským vystoupením. Ženy
svými vystoupeními symbolizovaly spojení Sokola s národní minulostí, lidovou kulturou a světem
přírody obecně.

OBR. 4: Vystoupení žen na Československé spartakiádě 1985

OBR. 2: Vystoupení dorostenek na
Všesokolském sletě 1938.

V horní části fotografie je zachycena západní tribuna, postavená ve funkcionalistickém stylu koncem třicátých let, odkud spartakiádám přihlíželi nejvyšší představitelé strany a státu.

Spartakiády byly hierarchicky organizované

od místních (například školních), přes okresní a krajské až po hlavní v Praze na Strahovském stadionu. Nácviku na spartakiády se
celkově účastnilo kolem jednoho milionu
cvičících a do vyšších kol postupovaly celky,
které byly vybrány pro svůj dobrý výkon, ale
často také tento postup byl administrativně
určen.

První celostátní spartakiada (čárka ve slově
„spartakiáda“ se používá až od roku 1960) v
roce 1955 představovala největší politický rituál v dosavadní historii komunistického režimu a měla za cíl překonat úroveň a rozsah
sokolských sletů. Název odkazuje k tradici
meziválečné komunistické tělovýchovy, jejíž
první akcí byla Maninská spartakiáda v roce
1921, kterou organizovala Federace dělnických tělovýchovných jednot (FDTJ).

Jak dokumentuje zobrazený plakát na spar-

Přestože

řada bývalých funkcionářů FDTJ
zastávala významné funkce v komunistické
tělovýchově, drtivá většina organizátorů spartakiády v roce 1955 nepocházela z jejích řad,
ale z bývalého Sokola.
OBR. 3: Reklamní plakát Tesly k I. Celostátní spartakiadě
1955

Mezi nimi vynikal zejména bývalý sokolský

funkcionář a organizátor XI. Všesokolského
sletu z roku 1948 Jaroslav Šterc, který vypracoval koncem roku 1953 pracovní koncepci
První celostátní spartakiady. Mezi tělovýchovnými funkcionáři existovala poměrně silná snaha o oživení tradice
sokolských sletů, která po Gottwaldově smrti nalezla pozitivní odezvu v politickém vedení. Ideologické vakuum,
které vzniklo jeho smrtí, bylo potřeba nahradit jiným integrujícím prvkem, a tím se měla stát sebeoslava pracujícího lidu v podobě pečlivě choreografovaného pohybu mas cvičenců.

Svoji roli sehrála také nutnost vhodně vyjádřit základní zahraničně politický princip komunistického Českoslo-

venska, tj. vděčnost Sovětskému svazu u příležitosti 10. výročí osvobození. Většinu programu spartakiády tvořila
tradiční sokolská prostná. Nicméně ideologicky exponované momenty, jako úvody a závěry skladeb i programových celků, se nesly v duchu socialistického realismu a současné sovětské rituální praxe. Například v úvodu Dne
mládeže nastoupilo na plochu čtyřicet tisíc cvičenců a vytvořilo ze svých těl nápis „ČSR-SSSR, 1945-1955“ (výška
tohoto lidského písmene byla 18,5 metrů, šířka 15 m a tloušťka 3,7 m).

OBR. 5 Neumělá karikatura vyzývající k účasti
na nácviku I. Celostátní
spartakiády 1955

takiádě, v roce 1955 bylo potřeba intenzivně
přesvědčovat k účasti na této akci a nebylo
výjimkou, že docházelo k různým formám
nátlaku. V pozdějších letech však byla účast
na spartakiádách až na výjimky dobrovolná a
zájemců, zejména mezi ženami, byl dostatek.
Svou účast na spartakiádách lidé často chápali jako pokračování národní sokolské tradice
sletů a její využití komunistickým režimem si
nepřipouštěli.
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