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Ú V O D N Í K  ❚  E D I T O R I A L

Mnoho lidí, a  to hlavně intelektuá-

lů, se dívá na  sport jako na  něco 

směšného, odpuzujícího, nekulturní-

ho. V minulých měsících podal svě-

dectví o tomto pohledu na sport re-

kordní úspěch rozhlasové hry Davida 

Drábka Koule: Příběh vrhačky. Když 

jsme s přáteli pracovali na knize Na-

prej!, poprvé mapující dějiny spor-

tovní architektury v českých zemích 

od renesance po dnešek, tak jsme tento typický postoj in-

telektuálů obrátili vzhůru nohama a podívali se na sport ja-

ko na lidskou aktivitu, která kulturu neodpuzuje, nýbrž na-

opak produkuje. Jako historici architektury jsme totiž muse-

li uznat, že ve svých dlouhých dějinách pro sebe sport ob-

jednával neobyčejně zajímavé stavby. 

Podle principu „forma sleduje funkci“ se v dějinách spor-

tovní architektury zrcadlí dějiny samotného sportu, zánik 

starých a vznik nových sportovních disciplín, proměny je-

jich společenského statusu a prestiže, sepětí sportu s po-

litikou a  ideologií. Stejně dobře lze na  vývoji sportovních 

staveb sledovat střídání architektonických stylů a  leckdy 

mistrovské zacházení jejich autorů s různými konstrukční-

mi systémy, jejichž inovace si vynucovaly hlavně sály pro 

jezdecké, plavecké a kolektivní sporty o velikém rozponu. 

Na popud sportu se v takových stavbách spojil umělecký 

výkon architekta s odvážnými intelektuálními výkony inže-

nýrů a statiků. 

Když však přemýšlím o průrvě, která se časem vytvoři-

la mezi světem sportu a  světem intelektuální práce, ne-

můžu si nevzpomenout na podivuhodný fakt, že u počát-

ků moderního českého sportu a moderní tělesné výchovy 

stáli dva velcí intelektuálové, historik umění Miroslav Tyrš 

a  vzdělaný finančník Jindřich Fügner. Sportovním aktivi-

tám se oba snažili vtisknout umělecký a intelektuální obsah 

a  opravdu se jim to dařilo. Zapojili do  svého sokolského 

hnutí nejlepší dobové umělce a architekty. Fügner dokon-

ce sám zaplatil novostavbu první sokolovny, která pak pro 

mladší sportovní stavby vysoko nasadila laťku architekto-

nické kvality. Oblíbené Fügnerovo heslo „Naprej!“ (=Napři! 

Překonej odpor!), převzaté prý z  hymny jihoslovanských 

vlastenců, jsme i proto použili v názvu naší knihy. 

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

editor knihy Naprej!

Česká sportovní architektura 1567–2012

Obr. 1 Richard Ferdinand Podzemný – Gustav Kuchař, 

plavecký stadion v Praze 4-Podolí, realizace 1958 až 1965 

(foto Aleš Jungmann)

Obr. 2 Ignác Vojtěch Ullmann, tělocvična Sokola Pražského 

v Sokolské ulici v Praze, realizace 1863 (foto Aleš Jungmann)
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