Úvod
„Historie je konstrukce – stejně jako každý výrok o skutečnosti. My
vybíráme a očišťujeme fakta. Vytváříme příběhy a v nich je obsažena řada
možností. Konstruujeme smysly… Potřebujeme svůj příběh o sobě. Takový,
který by byl stejně úspěšný jako ten, který vytvořil Palacký. Příběh pro
národ, který tu je, nebo který ještě zatím není. Musíme vytvořit příběh, který
bude funkční ještě za dvacet let.“1
Záměrem této disertační práce bylo postihnout sokolskou protinacistickou
rezistenci jako celek. Výsledkem takto zaměřené heuristiky bylo ovšem
brzké konstatování, že za současného stavu výzkumu protektorátní
problematiky let 1943 – 1945 není v silách autora zpracovat sokolský odboj
druhé poloviny protektorátu na úrovni alespoň částečně adekvátní polovině
první. Původní záměr nebylo možno realizovat, neboť šířka a složitost této
problematiky (zvláště v závěru války) by si vyžádala řadu samostatných
studií o významných rezistenčních organizacích, které v současné době
nejsou v primárním zorném poli autora. Otázky, které ohledně sokolského
odboje na sklonku protektorátu vyvstaly, se koncentrují minimálně do dvou
základních okruhů, v nichž se jedná především o individuální podíl
jednotlivých sokolů a sokolských skupin na protinacistické rezistenci let
1943 – 1944 a účast sokolů na českém povstání roku 1945.
Odhlédneme-li od

celkového společenského

nezájmu o dějiny

protektorátu, který se bohužel do značné míry odráží i v současných
výsledcích odborných pracovišť, pak naprosto zásadní překážku představuje
neexistence základní syntézy dějin protektorátu, o dějinách rezistence
nemluvě. Zcela jednoznačně lze konstatovat, že Protektorát Čechy a Morava
1
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je zřejmě nejméně probádaným úsekem českých dějin vůbec. Naše
historiografie, která se věnuje domácímu dění let 1939 – 1945 fatálně
zaostává nejen za vyspělou historiografií západní, ale již i za srovnatelnou
historiografií středoevropskou (Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko).
Cílem disertační práce Sokol za protektorátu, která nese podtitul
Organizovaná rezistence ČOS, je konkretizace ilegální činnosti Sokola a
sokolů a shrnutí přínosu České obce sokolské (ČOS) českému domácímu
odboji let 1939 – 1942 a české společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že k
sokolskému odboji rovněž neexistuje žádná odborná literatura, hodná jeho
významu (citovat na tomto místě vlastní práce nepovažuji za šťastné), bylo
třeba od počátku přistoupit k základnímu archivnímu výzkumu, včetně
výzkumu v zahraničí, čemuž byla podřízena i heuristika. Tato disertační je
proto postavena výlučně na archivních pramenech (viz Rozbor pramenů a
literatury).
Při zpracování své disertační práce jsem kladl důraz především na
kapitoly, které přibližují (a nově podávají) odbojovou problematiku. Jde
především o kapitolu č. III (Obec sokolská v odboji), č. IV (Sokolové
v rámci první rezistenční) garnitury), č. V (Sokolové v rámci druhé
rezistenční garnitury), č. VIII (V Heydrichově stínu) a IX (Atentát), které
chronologicky shrnují organizovanou rezistenci ČOS. Vedle nich považuji
za nepochybně významnou kapitolu č. X (Sokolská rezistence v pohledu SD
a gestapa), jejíž obsahem jsou názory a hlášení reprezentantů nacistického
represivního aparátu. Ke snaze o zmapování sokolského odboje se úzce váže
potřeba uchopit celkovou roli ČOS v české protektorátní společnosti, a proto
je tato doposud zcela pomíjená problematika – alespoň v hrubých konturách
– naznačena i zde. Kapitoly č. I, II, VI a VII jsou věnovány X.
všesokolskému sletu a jeho atmosféře, ovlivňování české společnosti ze
strany ČOS, sokolské protektorátní každodennosti a zákazu a rozpuštění
ČOS a bezprostředně tak doplňují celkový obraz aktivit ČOS jako celku
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v letech 1938 – 1942. Neodmyslitelnou součást mé disertační práce
představují přílohy, jejichž výběr byl veden nejen záměrem seznámit ev.
zájemce s prakticky neznámými a nepublikovanými dokumenty, ale
především demonstrovat skutečnost, jak závažný materiál vztahující se
k problematice sokolského odboje je obsažen v archivech.
Skutečnost, že Sokol neodmyslitelně patřil do odboje, nebyla nikdy
zpochybňována. Zcela byl ovšem zpochybňován význam odbojových aktivit
této organizace. Ze zásadních otázek, na něž jsem se snažil najít odpověď,
jmenujme alespoň tyto: kolik sokolů se v rezistenci angažovalo bez vztahu
k sokolskému ústředí a ve kterých organizacích? Jakou roli sehrál vlastní
organizovaný odboj ČOS – Obec sokolská v odboji (OSVO) v rámci
jednotlivých odbojových garnitur? Jaká by byla podpora desantu
Anthropoid, pokud by představitelé OSVO nepojali likvidaci zastupujícího
říšského protektora Herydricha jako krevní mstu? Jak se proměňoval vztah
ČOS k protektorátnímu establishmentu? Co vedlo k zákazu ČOS a jakým
způsobem se poté v rámci protektorátní společnosti angažovali bývalí
členové, kteří měli zachovat identitu? Lze již zhodnotit význam OSVO v
kontextu s dalšími organizacemi odboje? Ovlivnila ČOS protektorátní
společnost nebo spíše protektorátní společnost ČOS?
Ačkoliv nejsem zastáncem kategorických a promyšleně provokativních
tvrzení, jimiž je znám Jan Tesař, přesto se domnívám, že se mi podařilo
prokázat skutečnost, že jak odboj, tak i protektorátní společnost by bez ČOS
vypadaly zcela jinak; zcela jinak by pochopitelně bez protektorátní
zkušenosti vypadala i ČOS. Podle Vojtěcha Šustka, který nyní připravuje
obsáhlou edici dokumentů k atentátu na Reinharda Heydricha a druhému
stannému právu, nabyla spolupráce Anthropoidu s OSVO – jejímž
výsledkem byla Heydrichova likvidace – zcela zásadního významu.1
Ostatně poprava zemského velitele ON v Čechách, gen. Hugo Vojty – člena
1
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vinohradského sokola a jedné z prvních obětí prvního stanného práva –
který měl rovněž za úkol koordinovat činnost vedení ON a ČOS, vedla
londýnské exilové vedení na počátku října 1941 k myšlence na pomstu
podle starozákonního hesla „oko za oko, zub za zub.“
V podobě disertační práce předkládám svou konstrukci organizované
sokolské rezistence za protektorátu a věřím, že poslouží jako základ budoucí
monografie, kterou bych rád rozšířil i o problematiku legionářskou. Není
samozřejmě možné zastírat, že proces vědeckého bádání je hluboce intimní
a motivace k němu vysoce individuální. Důvodem, který mě od počátku
studia vedl k protektorátní specializaci, jsou osudy Prof. PhDr. Jana Uhra,
spoluzakladatele
představitele

Zemského

národního

výboru

(ZNV)

a

předního

moravské sokolské rezistence, k němuž mě pojí blízký

příbuzenský vztah. Tento muž – těsně před popravou zjevně klidný a plně
vyrovnaný – vepsal do své bible epitaf, který výrazně charakterizuje nejen
jeho velikost vlastní, ale i mrtvé celého sokolského odboje: „Narozen 28.1.
1891 v Prostějově, zemřel 27.10. 1942 v Berlíně-Plötzensee, zcela odevzdán
do vůle Boží a v naději, že i smrtí sloužíme vyšším cílům, nejen životem a
prací.“1

Vězeňský evangelický duchovní, Harald Poelchau – sám člen

Kreisavského kroužku, který později právě v Plötzensee doprovázel na smrt
řadu svých druhů z opozice – o Uhrovi po válce řekl, že nepoznal tak
statečného a se smrtí vyrovnaného člověka.
Podobně jako celá řada jiných rezistenčních pracovníků, i sokolové
umírali osamoceni, bez možnosti rozloučení s rodinami. Většinou také bez
práva napsat poslední dopisy. Vstup do odboje platili sokolové většinou
smrtí. Vstupem do odboje se zapsali do dějin. Problém spočívá pouze v tom,
že o nich dnes nikdo neví. Pokusíme-li se hledat dějinnou paralelu, zjistíme,
že žádná dobrovolná organizace nikdy neobětovala této zemi tolik, jako
právě Sokol.
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