
100 sokolských keší republice-001 

Myslivna Král u obce Svatá, okres Beroun 
 

Místo: 

název: Myslivna Král 

souřadnice: N 49°56,233' 

E 013°56,215' 

 

Popis místa: 

Od kilometrovníku turistických značek Král u myslivny Král se dáte po žluté 

turistické značce směr Vraní skála /536 m/. 

Z této značky odbočíte hned za plotem doprava a po lesní cestě ještě  

ujdete cca 310 m. 

Vlevo od cesty je bývalá oplocená lesní školka. U levého rohu oplocenky 

stojí stará dřevěná bouda. 

Keše se nachází v pařezu cca 10 m od boudy /vlevo od cesty/. 

Popis keše: 

Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*, kterou zakládá Česká obec 

sokolská prostřednictvím svých žup a jednot. Série vzniká k stému výročí založení 

republiky v roce 2018.  

 

Nedaleko vsi Svatá, v myslivně, kde se říkalo Na Králi, památné tím, že z ní pocházela 

matka Josefa Jungmanna, rodáka z blízkých Hudlic, došlo k osudovému setkání zakladatelů 

Sokola. 

Sem jezdíval na letní byt pravděpodobně od roku 1858 Jindřich Fügner se svou ženou 

Kateřinou a dcerkou Renátkou. 

Když se v létě roku 1860 dr. Miroslav Tyrš vydal se svými chovanci k lesnímu Nittingerovi do 

myslivny Na Králi, netušil, jaký životně důležitý okamžik ho čeká: ponejprv stiskl ruku 

Jindřichu Fügnerovi, který tam právě přijel za svou rodinou. 

Oba muži, třebaže je dělilo deset let, o něž byl Tyrš mladší se stali přáteli. Stále častěji se 

setkávali v Novém Jáchymově, v Praze nebo Na Králi, odkud podnikali společné vycházky 

do okolních lesů. Rozmlouvali spolu velmi často a jistě i tyto vycházky po zdejších lesích 

přispěly k myšlence založení Sokola. 

Na jejich vycházky upozorňuje též nápis na Scheinerově vile ve Svaté: 

Lesy Tobě šumí na pozdrav, Fügnera zde poznal Miroslav 

Na plotě u vchodu do myslivny Na Králi jsou umístěny dvě pamětní desky. 



1. Sokolským zakladatelům k věčné jejich paměti věnuje Tělocvičná jednota 

       Sokol Svatá  29. 9. 1946 

2. Z přátelství které uzavřel pod tímto krovem Jindřich Fügner s Dr. Miroslavem 

       Tyršem vzešlo Sokolstvo spojující slovanský svět   1862  Sokol Pražský  1922 

  

V těsné blízkosti obce Svatá se konal v roce 2000   I. přebor ČOS v Zálesáckém 

závodu zdatnosti. 

V září roku 2005 i v září roku 2011 vedla okolo myslivny Na Králi trasa Sletové 

štafety. 

Účastníci Sletové štafety položili k pamětním deskám kytici s trikolorou. 

 


