Rozbor pramenů a literatury
Nejvýznamnější

archivní

fond

k

sokolské

protinacistické

rezistenci nepředstavuje – jak by se mohlo na první pohled zdát –
fond Sokol ze Státního ústředního archivu (SÚA), ale fond č. 141
Archivu ministerstva vnitra (AMV), který obsahuje výslechové
protokoly gestapa, včetně mimořádně důležitých, shrnujících
závěrečných zpráv a rozsáhlých prostorových nákresů sítě Obce
sokolské v odboji (OSVO). Na materiálech z tohoto fondu je
rekonstruována nejen činnost OSVO – a to až do roku 1943/1944
– ale především je poprvé podrobně přiblížena historie skupiny
Jindra. Stejně tak přispěly materiály tohoto fondu k objasnění
geneze moravského Zemského národního výboru (ZNV).
Materiály fondu 141, pocházející z podkladů Lidového soudu
(VGH), byly původně uloženy v potsdamském archivu NDR a
v průběhu 60. let předány ČSSR. Opomenout pochopitelně nelze
ani fond Říšský protektor, rovněž z AMV, kde jsou mj. uložena
situační hlášení SD pro RSHA. Nepostradatelné jsou rovněž
fondy SÚA – především pak fondy ČOS, MZV VA, ŘMS, ÚŘP
(109, 114) a ÚV SPB. Další nepominutelné fondy „255“ a 3081
jsou deponovány v Archivu Hlavního personálního úřadu
Ministerstva obrany (AHPÚMO), Archivu Tyršova muzea
tělovýchovy a sportu (ATMTVS) – fond Sokol a Moravského
zemského muzea (MZM) – fondy BXI a XI. Řadu významných
podrobností obsahuje osobní archiv J. Čvančary (AJČ). Vítaným
doplňkem se staly dosud opomíjené a zřetelně podceňované
materiály berlínského Spolkového archivu (BA) z fondů R 1501 –
Reichsjustizministerium (RJM) a R 60 – Volksgerichtshof
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Část fondu 308 je rovněž deponována ve VÚA.

10

(VGH). Nepatrné zlomky bohemik z fondu VGH představují
s největší pravděpodobností zbytky toho, co nebylo předáno
ČSSR.
Odborné

monografie

pojednávající

o

sokolské

protinacistické rezistenci, představují v naší historiografii čestnou
výjimku. Jedná se o publikace Tělovýchovné organizace
v protifašistickém hnutí a odboji1 Karla Šplíchala a Sokol proti
totalitě 1938 – 19522 Jana B. Uhlíře a Marka Waice. Obě práce
sice dělí necelých 20 let, pojetí i interpretace jsou však zásadně
rozdílné. Šplíchalova publikace vznikla na základě jeho
diplomové práce Sokolský odboj v letech 1939 – 1941.3 Přes
zjevnou autorovu snahu však nemohla překročit úroveň bádání
konce 60. let. Rozšířená – knižní verze – pak musela naplno
akceptovat jedno z primárních dogmat marxistické historiografie
o vedoucí úloze KSČ v národně osvobozeneckém protifašistickém
boji – „Ilegální činnost KSČ se od počátku stala součástí široké
národní odbojové fronty…Komunistická strana Československa
začala uskutečňovat důsledně proletářskou politiku v národně
osvobozeneckém hnutí. Svou hlavní činnost přenesla do závodů,
odborových a jiných dělnických organizací a prohloubila svůj boj
proti reformismu v dělnickém hnutí. Usilovala o získání většiny
dělnické třídy, která se měla stát vedoucí silou celé národně
osvobozenecké fronty.“4 Podařilo se jí to samozřejmě už jen z
toho

důvodu,

že

„…nedostatečně

organizovaný

a

málo

zakonspirovaný nekomunistický odboj byl z převážné části rozbit
nacisty a hlavní tíha protifašistického zápasu tak v podstatě až do
1

Praha 1981.
Praha 2002
3
FF UK 1969
4
Bouček, M. a kol.: Za národní osvobození. Za novou republiku 1938 – 1945.
Vedoucí úloha KSČ v národně osvobozeneckém boji, Praha 1982, s. 122.
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osvobození ležela na bedrech komunistické strany, která jako
jediná konsolidovaná odbojová organizace na domácí půdě
usměrňovala protifašistické hnutí českého lidu.“1 Šplíchal rovněž,
podobně jako Miroslav Ivanov,2 snadno podlehl charizmatické
osobnosti Ladislava Vaňka i jeho účelově zkonstruovaným
pamětem,3 v jejichž duchu se nese celý text. Ve srovnání s úrovní
poznání, k níž se na přelomu 60. a 70. let dopracovali
historikové, k nimž patřili např. Tomáš Pasák, Jan Tesař nebo
Václav Kural, představuje Šplíchalova práce krok zpět. Spokojila
se v podstatě s konstatováním známých faktů a v interpretaci
sokolské protinacistické rezistence nedospěla ani ke genezi
odboje, organizovaného Tyršovým domem, tzn. k OSVO, která
je dnes – spolu s PVVZ – považována za nejmasovější českou
odbojovou organizaci vůbec.
Podstatně dále postoupila monografie Sokol proti totalitě
1938 – 1952. Část, věnovanou X. všesokolskému sletu,
mnichovské krizi, konci první republiky, republice druhé
protektorátu, zpracoval Jan B. Uhlíř

a

na základě rozsáhlého

výzkumu, jehož první výsledek představovala diplomová práce
Nástin vývoje domácí sokolské protinacistické rezistence v letech
1938 - 19414 a řada následujících navazujících studií, publikovaná
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Malá, I. a kol.: Český lid v boji proti fašismu, Praha 1975, s. 13.
Nejen černé uniformy, Praha 1963. Ke genezi vztahu Ivanov – Vaněk blíže
v kapitole V Heydrichově stínu.
3
Počátky sokolského odboje, Praha 1947. Rukopis uložen v AJČ.
4
FF UK 1997. Její význam spočívá především ve snaze po komplexní
heuristice. Autor zde však dost jasně nevytyčil důležitou linii mezi vlastní
rezistencí OSVO a jednotlivými členy ČOS z dalších rezistenčních skupin,
kteří byli (alespoň zpočátku) na mateřské organizaci zcela nezávislí.
Nepodařilo se mu rovněž zcela vymanit ze „zajetí“ archivního materiálu, což se
odrazilo v nedostatečném nadhledu a odstupu od problematiky.
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jak v denním, tak i odborném tisku.1 Její limity nesporně
spočívají v období let 1943 - 1945, a to především díky
nezpracovanosti Protektorátu Čechy a Morava jako celku.
Pominout pochopitelně nelze ani shrnující studii Květy Volkové
Sokolové v odboji,2

práci Vybrané kapitoly z dějin tělesné

kultury3 J. Kössla, J. Sturmbauera a M. Waice, která alespoň ve
stručnosti nastiňuje základní charakteristiku sokolského odboje a
regionálně zaměřenou

studii Jana B. Uhlíře Protinacistická

rezistence moravských sokolů.4 Určitou výjimku představuje
rozsáhlá edice stejného autora – Sokolská odbojová organizace
Jindra. Závěrečná zpráva gestapa,5 zpracovaná na základě zcela
nových poznatků ze studia fondu 141 AMV. Tato edice vrhá nové
světlo nejen na osobnost Ladislava Vaňka a celou sokolskou
rezistenci jako celek, ale podrobně informuje především o
významu organizace Jindra, dosud zřejmě nejznámější součásti
sokolského odboje.
Je třeba rovněž zmínit první stručné pokusy o vylíčení
dějin ČOS a sokolů do roku 1941 z pera A. Fialy6 a A.
1

Uhlíř, J., B.: X. všesokolský slet 1938 a podíl sokolstva na zápase na obranu
republiky. In: HaV, roč. 1997, č. 4, s. 47 - 70; týž: Počátky moravského
odboje. In: Národní osvobození, roč. 2000, č. 20, s. 1 a 8; týž: Profesor Jan
Uher a jeho činnost v Sokole. In: Prof. Dr. Jan Uher 1891 – 1942, Praha 1992,
s. 19 - 21; týž: Profesor Jan Uher - sokolský ideolog a odbojář. In: Sokol,
učitelstvo a vznik ČSR, Přerov 2000; týž: Prof. Jan Uher a počátky moravské
protinacistické rezistence. In: Sokol, jeho vznik, vývoj a význam, Praha 1998,
s. 35 – 40; týž: Stručné dějiny TJ Sokol Čimice v letech 1936 - 1949, Praha
1997, rukopis; týž: Zemský národní výbor. Jeho místo v rámci první
rezistenční garnitury. In: DaS, roč. 22/2000, č. 1, s. 26 – 30; týž: Život a smrt
Masarykova knihovníka. In: Našim jubilantkám. Sborník příspěvků k poctě
životního jubilea Věry Beránkové, prom. hist., PhDr. Dagmar Culkové a
PhDr. Marie Liškové, Praha 2000.
2
In: Rok 1942 v českém odboji. Sborník z vědecké konference, Praha 1999, s.
84 – 88.
3
Praha 1999.
4
In: Sokol, roč. 2002, č. 7 – 8, s. 18 – 19.
5
In: SoD, roč. VIII/2001, č. 4, s. 791 – 811.
6
Stručné dějiny sokolstva (1912 – 1941), Praha 1948.
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Fikara,1 jejichž těžiště však spočívá především v předválečném
období. Opačný pól pak představuje monografie Sokol Královské
Vinohrady. Památné historické období 1887 – 19482 L. Jirsáka,
která protektorátní období líčí právě na příkladu života jediné
jednoty. Nezastupitelné jsou také práce S. Bertona, jehož První
zpráva o „Jindrovi“3 a Das Attentat auf Reinhard Heydrich von
27. Mai 1942. Ein Bericht des Kriminalrats Heinz Pannwitz4
zásadně zpochybňují tradovaný obraz odbojové osobnosti L.
Vaňka.
V případě monografií5 věnovaných protektorátu a české
protinacistické rezistenci, představuje výjimku práce J. Koutka A
národ se bránil. K historii českého nekomunistického odboje v
letech 1939 - 1945.6 I přes odlišný charakter sem lze zařadit práce
J. Čvančary Někomu život, někomu smrt. Československý odboj
a nacistická okupace 1939 – 19417 a Někomu život, někomu smrt.
Československý odboj a nacistická okupace 1941 – 1943,8 které
v krátkých biografických skicách postihují významné postavy
sokolské rezistence a posléze se soustřeďují na osobnosti z řad
OSVO, spojené s atentátem na zastupujícího říšského protektora
R. Heydricha.
Důsledně diferencovat je však třeba i v poněkud
rozsáhlejší literatuře memoárové. Na prvním místě je nutné
1

Stručné dějiny sokolstva 1912 – 1941, díl III., Praha 1948.
Praha 2001.
3
První zpráva o „Jindrovi“, Roseville 1987.
4
In: Veirteljahrshefte für Zeitgeschichte, roč. 1985, č. 4, s. 673 – 706.
5
Brandes, D.: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika,
kolaborace a odboj 1939 - 1945, Praha 1999; Gebhart, J. – Kuklík, J.:
Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 1996; Mastný, V.: The Czechs
under Nazi rule. The failure of national resistence 1939 - 1942, New York –
London 1971; Pasák, T.: Pod ochranou Říše, Praha 1998.
6
Praha 1987 a 2003.
7
Praha 2002
8
Praha 1997.
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připomenout paměti přímých účastníků rezistence OSVO – silně
subjektivní a feministickými výpady podbarvené vzpomínky
náčelnice M. Provazníkové To byl Sokol1 a výše zmíněné,
naprosto nedůvěryhodné memoáry L. Vaňka Počátky sokolského
odboje, z nichž byl odvozen text příspěvku pro významný sborník
Z počátků odboje 1938 – 1941.2 Autentické, věcné a nepatetické
jsou naopak vzpomínky přechovávatele desantu Anthropiod J.
Ogouna Pravda o Heydrichovi.3 Jiný charakter mají memoáry P.
Glose Na bratrské faře4 a vzpomínka člena ZNV R. Konečného na
Jana Uhra Jan Uher v boji za svobodu,5 které popisují odboj
jednotlivých členů ČOS. Základní orientaci v regionální sokolské
rezistenci poskytují pamětní tisky jednotlivých žup a jednot, které
vycházely ve značném množství bezprostředně po válce.6
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Provazníková, M.: To byl Sokol, München 1988.
Počátky sokolského odboje, Praha 1969, s. 249 - 264.
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