
Federace dělnických tělocvičných jednot 

Federace dělnických tělocvičných jednot byla levicově orientovaná tělovýchovná 

organizace existující v Československu v letech 1921 až 1938. Odštěpila se od SDTJ a zanikla 

v předvečer II. světové války. 

Založení 

V roce 1903 byl ustaven Svaz dělnických tělocvičných jednot (SDTJ) odštěpením od Sokola. 

Těsně před založením Šturcovy a Šmeralovy KSČ (16. května 1921) se SDTJ radikalizovala, 

levičáčtí příznivci pod vedením Jiřího Františka Chaloupeckého v ní vytvořili opoziční 

pracovní výbor a 8. května 1921 v Praze založili Federaci dělnických tělocvičných jednot. 
[1]

 

Prvním starostou byl zvolen Karel Trombars, pekařský dělník.
[2]

 

Činnost 

Necelý měsíc po založení vydala FDTJ první číslo svého časopisu Výboj. Prvním redaktorem 

se stal Chaloupecký. První velkou akcí byla I. dělnická spartakiáda v Praze na Maninách 

(Maninská spartakiáda), které se v červnu 1921 zúčastnily tisíce cvičenců a přes 100 000 

diváků. Levicově zaměřená federace se dostávala do opakovaných sporů s úřady a SDTJ. 

Uvnitř Federace pak rozvíjeli činnost Spartakovi skauti práce. Tato později extrémně 

radikalizovaná organizace vykazovala brzy 100 000 členů. 
[1]

 FDTJ uspořádala roku 1923 

svou Kulturní výstavu v Průmyslovém paláci na pražském výstavišti. 
[2]

 

V roce 1926 úsilí KSČ o sjednocení organizací, v níž měla rozhodující vliv, vyústilo v 

ustavení Federace proletářské tělovýchovy (FPT), což v podstatě původní FDTJ oslabilo. 

První, ustavující sjezd byl 25. – 26. prosince 1926. Původně odmítavý postoj DTJ vůči 

soutěžnímu sportu se měnil, i časopis Výboj po roce 1926 začal otiskovat propagační články 

ke kopané, lyžování a dalších druzích sportů. Do programu župních cvičení byly zařazovány 

od roku 1926 sportovní soutěže. V roce 1927 odjelo 20 členů FDTJ do SSSR na mezinárodní 

spartakiádu, znovu dostali povolení až roku 1935. V roce 1937 měla FPT již jen necelých 73 

000 příslušníků. 

Zánik 

Po Mnichově byla FPT včetně dříve začleněných organizací FDTJ a Spartakových skautů 

práce vládním výnosem zakázána a již nikdy nebyla obnovena. 
[1] 
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