
Na počátku byla jediná turistická organizace. Po prvním výletu Miroslav Tyrš sepsal Výletní řád. 

 

 

Harmonogram 
1. května 2022 

10.30–12.00 sraz všech sokolů (z vlaků, aut a autobusů) na tzv. krámské louce (severní rozcestí) – zde 

společné posezení na louce, bude zde několik stánků s občerstvením 

12.00 společný výstup na vrchol Řípu 

13.00 slavnostní přivítání na Řípu, vztyčení vlajky, zazpívání společných písní 

od 13.30 volný program 

sestup už je individuální  

 

Historický kontext 
Co si touto akcí vlastně připomínáme? Sokolové se jako členové nově založeného spolku chtěli v roce 

1862 zúčastnit svatojiřské poutě z obce Veltrusy na horu Říp. Protože se však v té době poutě stávaly 

více než náboženskými událostmi politickými manifestacemi proti rakouské monarchii, báli se Tyrš s 

Fügnerem k účasti svolit. 

Pro velký zájem mezi členstvem se ale rozhodli pro kompromis: 73 sokolů včetně Tyrše a Fügnera se 

pouti zúčastní, ale jen jako soukromé osoby, aby je nikdo v případě kontroverzí nemohl přímo 

spojovat se spolkem. Sokolové ovšem podlehli kouzlu okamžiku a vyrazili v dosud nejednotných 

krojích.  

Časopis Lumír uvádí, že se 27. dubna 1862 na hoře Říp sešlo přes třicet tisíc lidí. Sokolové 

pochodovali z Veltrus i s dalšími spolky, jako byl Hlahol a čekala je 17kilometrová pouť pěšky nebo na 

povozech. Skutečně došlo na útočné projevy proti císařství, nekázeň účastníků a většina sokolů se 

přes noc zdržela po hostincích okolo hory. Celkový průběh výletu přiměl Tyrše k sepsání Výletního 

řádu, který měl stanovit a upevnit podobu všech dalších spolkových výletů, pro které byla typická 

hlavně tuhá kázeň a dokonalá organizovanost. 

I když první sokolský výlet nedopadl podle představ sokolských zakladatelů, i tak byl důležitým 

mezníkem v další činnosti Sokola a obzvláště výletů, díky kterým se sokolská myšlenka dostávala do 

všech koutů českých zemí. 



 

 

Po tomto výletě se 11. května uskutečnil první samostatný sokolský výlet na Závist podle 

pravidel s názvem "Výletní řád". 


