Prolog
X. všesokolský slet1
Poslední měsíce života první republiky předznamenal odchod
výrazných

osobností,

významně

spoluutvářejících

její

společenské klima. Roku 1937 zemřeli jak profesoři Karlovy
univerzity - historik Josef Pekař a literární vědec František X.
Šalda -

tak první prezident Tomáš G. Masaryk a první

ministerský předseda Karel Kramář.
O tom, že X. všesokolský slet se bude konat v červenci
roku 1938, rozhodl výbor ČOS v květnu 1935. Po parlamentních
volbách, z nichž vyšla vítězně Henleinova Sudetendeutsche Partei
(SdP), počaly v celostátním měřítku nabývat na významu
společenské organizace s ČOS v čele. Na stupňující se izolaci
ČSR

reagoval

Sokol,

v

úzké

spolupráci

se

Svazem

československého důstojnictva, zintenzivněním branné výchovy.
Jako příklad může sloužit masová akce čistě vojenského rázu
„Muži v poli ženy doma“, která proběhla v dubnu 1937 za účasti
více než půl milionu členů. Sletová idea vznikla na základě
výroků národních vůdců Jána Kollára, Miroslava Tyrše a Tomáše
G. Masaryka: „Svobody kdo hoden, svobodu zná vážit každou,
kdo v pouta jímá otroky, sámtě otrok“, „Svobodným v společnosti
býti jest, jenom zákon její nad sebou uznávat, avšak zákonu tomu
z vlastní vůle se všude podrobit. Kde není řádu, není svobody,
volnosti trvalé a zabezpečené!“ a „Moci temnoty sloužily k

1

Blíže k tomu např.: Uhlíř, J., B.: X. všesokolský slet roku 1938 a podíl
sokolstva na zápase na obranu republiky. In: HaV, roč. 1997, č. 4, s. 47 - 70
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vítězství světla. Vytoužený věk lidstva vzchází. Věříme v
demokracii, věříme ve svobodu - ve svobodu vždy větší a větší“1
Až do I. světové války představovaly slety etapy boje za
politickou samostatnost a navázání a prohloubení styků se
slovanstvem a s cizinou. Např. VII. slet roku 1920 byl koncipován
k oslavě nezávislosti RČS, VIII. slet byl odpovědí na pokusy o
pravicovou diktaturu a IX. slet poukazoval na potřebu
přebudování společnosti. X. slet měl shrnout výsledky sletů
předcházejících a zdůraznit „…politickou i hospodářskou
svobodu československého národa a všech jeho příslušníků.“2
Jako heslo byl vybrán slogan „Za svobodu a demokracii“, který
nejlépe

charakterizuje

postoj

největší

tělocvičné

a

kulturněspolečenské organizace první republiky: „Obklopeni
diktaturami zápasíme o svoji národní i státní svobodu a chystáme
se ji event. obhájiti i železem.“3 Situaci samozřejmě akcentoval i
sokolský tisk. V týdeníku Sokolský věstník a především v jeho
příloze, Sokolském vzdělavateli, lze najít množství článků
vyzývajících k rozhodnému a pevnému postoji. Texty z pera člena
předsednictva vzdělávacího sboru ČOS a šéfredaktora Sokolského
vzdělavatele, brněnského profesora Masarykovy univerzity Jana
Uhra,

jednoho

z

předních

sokolských

ideologů,

mají

neocenitelnou hodnotu. Díky vytříbené stylistice a všeobecnému
rozhledu patřil Uher k vynikajícím komentátorům tehdejšího dění.
Jeho úvahy jsou o to cennější, že se cele nezabývají pouze
vnitropolitickou

situací,

ale

bystře

analyzují

i

dopad

mezinárodních konfliktů na středoevropský prostor.4 Napjatá
1

SÚA – f. ČOS, k. 821.
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Tamtéž, k. 820.
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situace dávala možnost zamýšlet se nad pravou úlohou sokolstva
a sokolství. Uhrova charakteristika je jednoznačná: „Sokolství je
víra v zásady. Být sokolem znamená být ideově pevný a vždy
připraven k činu. I v této době zmatků a neklidu chceme a musíme
být předními bojovníky za lepší svět, který se zrodí z dneška.
Prvky tohoto nového světa jsou již mezi námi. Neuvědomujeme si
jich dobře proto, že jsme jim příliš blízko a že naše oči jsou
otupeny příliš křiklavými a nápadnými zjevy denních událostí.
Musíme však po nich pátrat, sbírat je, pomáhat jim. Musíme pěstit
svou demokracii s tím větší péčí, čím více se na ni útočí. Musíme
věřit ve své věčné pravdy tím oddaněji, čím víc se o nich
pochybuje. Nezklamou, jako nikdy nezklamaly…“1 Na příkladech
z historie, v nichž se ztotožnil s Masarykovým účelovým
chápáním českých dějin, podával Uher problematiku národního
vývoje od obrození přes vznik Sokola až na práh X. sletu.2
Nejzávažnější Uhrův článek představovalo zřejmě Studené
vlastenectví, v jehož závěru vyřkl své životní krédo: „Výchova k
vlastenectví je výchova ku práci. Skutečný vlastenec si je vědom,
že slouží svému národu poctivou prací, poctivým smýšlením,
pevností zásad, svým životem. Považuje tuto službu za přirozenou.
Tak přirozenou, že se jí nechlubí jako zásluhou. Nehonosí se
svými city, ale je-li třeba, nabídne vlasti nejen svůj majetek a své
schopnosti, ale i svůj život“3
Finální přípravy sletu probíhaly v mimořádně napjaté
atmosféře částečné mobilizace československé armády, nepokojů
v pohraničí bezprostředně souvisejících s obecními volbami a
vrcholících snah slovenského autonomismu. X. všesokolskému
1
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sletu tak doba vtiskla manifestační ráz, podpořený pateticky
vypjatým ovzduším odhodlanosti demonstrovat jednotu nejen
před tváří Evropy, ale především v hranicích vlastního státu.

Předsletové akce
26. října 1937 odevzdali na nádvoří Tyršova domu v
zástupci

nejmladší

sokolské

generace

čtyřem

Praze

nejvyšším

činovníkům ČOS hořící pochodně. Oheň byl dopraven na
Masarykův strahovský stadion, kde se shromáždili členové
pražského pětižupí. Ve světle plamenů přečetl starosta ČOS
Stanislav Bukovský sletové poselství. Pochodňový štafetový běh
byl zahájen. Jeho smyslem bylo pokrýt co největší plochu
republiky a předat sletové poselství i do nejvzdálenějších míst. Z
velitelského můstku byly vypáleny barevné rakety a v několika
minutách se rozhořely ohně na návrších kolem Prahy. První oheň
byl zapálen v 18,45 hod. a těsně před půlnocí dospěl ohňový
řetězec na východní hranici.1 V den 19. výročí založení ČSR,
odbočily od hlavních tratí dílčí štafety a zanesly poselství do
všech jednot a poboček ČOS. Délka tratí, kterou sokolští běžci a
cyklisté absolvovali, činila 4 184 km. Akce se účastnilo více než
100 000 lidí.
První podnik roku 1938 představovaly zimní sletové dny,
konané v první polovině února ve Vysokých Tatrách. Přímou
předehrou hlavních sletových dnů se stalo červnové cvičení
žactva pražských národních škol, IV. středoškolské hry a I.
sokolský slet žactva. 19. června byla v Královské oboře

1

Cílem jednotlivých štafet se staly Dolní Dvořiště, Poběžovice, Aš, Děčín,
Žacléř, Český Těšín, Fiľakovo, Jasina, Bratislava a Šatov. Srv. Hiller, J.:
rozestavný běh. In: X. všesokolský slet, Praha 1939, ed. R. Procházka, s. 44 48 a Havlíček, V.: Sokolské slety, Praha 1948, s. 37 - 38.
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slavnostně otevřena sletová výstava. Završením předsletového
programu se stal slet dorostu, který francouzský spisovatel Jules
Romains

označil

za

„…bohoslužbu

svobody,

mysterii

demokracie“.1 Na přelomu června a července se uskutečnily XI.
závody Mezinárodní tělocvičné federace (FIG) a III. mezinárodní
tělocvičné závody žen. Celkovým vítězem se stala družstva ČSR,
mistry světa pak Jan Gajdoš a Vlasta Děkanová. Současně se
sletem se v Praze konal také Mezinárodní tělovýchovný kongres.
Hlavní sletové dny2
Všeobecnou nejistotu ve které vrcholily přípravy na slet,
komentoval koncem 60. let bývalý náčelník Klinger takto:
„Uvědomovali jsme si…, že župní spolkové zřízení v případě
akutního nebezpečí nebude nic platné, když většina sokolů bude v
Praze, a že tedy musíme pomýšlet na zvláštní opatření. Začali
jsme jednat s hlavním štábem. Ve spolupráci s ním jsme se dostali
až k řešení sokolské mobilizace…“3
2. července vystoupila na Strahově mládež pražských žup
a večer proběhl v Obecním domě slavnostní zahajovací sletový
večer. V neděli 3. července 1938 se na Strahově konaly po celé
dopoledne za hojné účasti publika zkoušky. Památce Tomáše G.
Masaryka se v Lánech poklonila zvláštní delegace, složená ze
zástupců všech žup ČOS a zahraničních sokolů. Na Olšanech
proběhla tryzna u hrobu zakladatelů Sokola - Miroslava Tyrše a
Jindřicha Fügnera. Současně položila sokolská delegace květiny
ke hrobu neznámého vojína u Staroměstské radnice.

1

Havlíček, V.: Sokolské slety, Praha 1948, s. 47 – 48.
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Tři minuty před 15. hodinou zaduněl na Masarykově
stadionu dělový výstřel a u východní tribuny vypustila četa
dorostenců 3 000 holubů. V té chvíli byl v salonku na hlavní
tribuně přivítán starostou ČOS prezident republiky s chotí a
doprovodem. Při vztyčování státní vlajky a prezidentské standarty
zazněla státní hymna. Do čestných lóží zasedli předsedové
poslanecké

sněmovny,

senátu

a

řada

ministrů.

Rovněž

diplomatická lóže byla zaplněna do posledního místa; slet byl od
počátku chápán jako mimořádná společenská událost.
První cvičení, nazvané „Sokolská brannost“, předvedlo 1
600 vybraných mužů. Po výměně darů mezi ČOS a Svazem
Sokola království Jugoslávie nastoupilo na cvičební plochu 16
000 žen k první části prostných. Následující prostná předvedla
skupina 2 000 jugoslávských žen a mužů, které vzápětí vystřídalo
téměř 5 000 cvičenek ČOS s míči. Závěrečným a nejmohutnějším
cvičením se stala prostná mužů, podmalovaná husitským
chorálem Kdož jsú boží bojovníci a uzavřená přísahou republice.
Právě tato skladba se stala symbolickou pro celý X. slet. Závěru
cvičení proběhl za doprovodu těchto slov: „V této velké chvíli
vzpomínáme bratří, kteří vzdáleni domova přinášeli mu oběť – za
věčná práva a svobodu, ve vřavě nenávistných bojů – a přece jen
zvítězili. Hle jejich památka nás sílí, proto nikdo z nich nezemřel
nadarmo. Stojíme pevně na jejich místech připraveni s novou
silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat. Stráž nás volá,
bratři, vztáhněte své paže, pevně obejmeme krásnou svoji zem.
Lásku k míru, klidu v srdci svého lidu věčně zachováme sami proti
všem. Kdož se boji vyhýbáte, kdo se svého práva vzdáte, kdo se
matky odříkáte? Zde jsme vládci. Zhynete jak zemězrádci!“ 28
600 cvičenců skončilo své vystoupení nedlouho po 19. hodině.
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4. července vzdalo sokolstvo na Pražském hradě hold
prezidentu republiky. Na třetím hradním nádvoří se sešli nejen
zástupci ČOS a sokolové jugoslávští, ale i zástupci bulharských
Junáků a reprezentanti rumunští, francouzští, angličtí, belgičtí,
estonští, litevští, lotyšští, holandští, lucemburští a švýcarští.
Slavnost, při níž ČOS obdržela ozdobný prapor, byla zakončena
pochodem čestné roty.
Cvičení počalo za zvuků fanfár ze Sukova pochodu V
nový život. Nemenší úspěch slavila Přísaha republice. Za další
půlhodinu stálo na ploše cvičiště téměř 17 000 žen, připravených
ke druhé části prostných. Krátkou mezihru představovala
symbolická výměna státních vlajek mezi ČOS a francouzským
Sokolem. Sokolská brannost již ovšem neoslnila tak jako prvního
dne, především díky mimořádně nepřesnému nástupu. Zpestření
přinesly litevské národní tance. Nejnáročnější cvičení druhého
dne představoval rej žen. Téměř 29 000 cvičenek vzorně pokrylo
plochu stadionu a předvedlo řadu kombinačně náročných prvků.
4. červenec byl, s výjimkou poslední skladby, reprízou dne
úvodního. České slovo o něm napsalo: „Závěrem dne bylo
vystoupení mužů v Pecháčkových prostných »Přísaha republice« s
hudbou Jana Seeháka a s básnickým doprovodem Jaromíra
Hlavsy. Jestliže ženy působily krásou útvarů a změn, v nichž
cvičily, a ladností svých prostných, pak nutno o mužích říci, že u
nich a zejména u jejich nástupu byla to drtivá síla, která
uchvacovala a podmaňovala diváky. Nástup neobyčejně smělý a
odvážný byl proveden jen s nepatrnými nedostatky tak, že již sám
o sobě byl tělocvičným výkonem hodným obdivu. Prostná sama
působila nejvíce ohromnou masou cvičenců, která stála a
pohybovala se na cvičišti jako obrovský mrak paží a těl schopný
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rozdrtit vše, co se mu postaví v cestu…“1 5. červenec byl ve
znamení vystoupení zahraničních cvičenců. Odpolední pořad
začal ve 14,52 hod. Poslední Přísaha republice skončila
naprostým úspěchem. Ženská prostná předvedlo za hustého deště
více než 17 000 cvičenek. Následovala prostná 3 600 starších
sokolů, které vzápětí vystřídali bulharští Junáci. Cvičení s míči
předvedlo 4 500 žen ČOS. Přes nepřízeň počasí vystoupili k
národním tancům rovněž Rumuni, jež vystřídala prostná
Američanů. Závěr dne byl vyhrazen sokolskému jezdectvu, jež
nastoupilo i s trubačským sborem. Na ploše stadionu se objevilo
téměř 300 jezdců, z nichž každá třetina nesla jednu z národních
barev.

Konec

jejich

reje

vyvrcholil

vytvořením

tří

československých vlajek. Nadšené obecenstvo vtrhlo na cvičiště.
Cvičební pořad sletu skončil v 19,40 hod.

Průvod
Závěrečný den celého X. sletu byl záměrně vztažen k výročí
upálení Jana Husa. Na průvod se Praha chystala od časných
ranních hodin. Trasu lemovaly statisíce přihlížejících. Povel k
zahájení vydal náčelník Klinger v 9,00 hod. jako první vyjela od
budovy Sokola Pražského ze Sokolské třídy četa jízdní policie. Za
státní vlajkou a praporem od T. G. Masaryka z roku 1926 kráčela
čestná sokolská rota, kterou následovali přední představitelé ČOS
- starosta a předseda výkonného výboru sletu S. Bukovský,
místostarosta J. Truhlář, náčelnice M. Provazníková a náměstek
náčelníka F. Nimshaus. V šestistupech se dále zařadilo
předsednictvo ČOS, členové výboru ČOS a členové výkonného
sletového výboru, všichni ve slavnostních krojích. Následovaly
1

České slovo, roč. XXX, č. 155, s. 4, 5.7. 1938
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autobusy čestnými hosty. Ze Sokolské třídy však vyrazilo pouze
čelo průvodu, ostatní části se připojovaly podle časového
harmonogramu. Jako první se podle abecedy řadily výpravy
sletových hostů. V čele každé národní skupiny byla nesena státní
vlajka v doprovodu čestné stráže. Značnou pozornost vyvolala
výprava vídeňských sokolů, před jejichž skupinou byla za
doprovodu šesti policistů nesena vedle československé vlajky i
vlajka říšskoněmecká s hákovým křížem. Za rakouskou výpravou
následovala ČOS pod vedením náměstka náčelníka A. Bendy, za
nímž byl v doprovodu čestné stráže nesen nový prapor, věnovaný
ČOS prezidentem Benešem. Československou skupinu tvořili
členové náčelnictva mužů a žen v čele s místonáčelnicí ČOS, dále
vítězná družstva závodů FIG ve cvičebních úborech a autobusy s
účastníky I. a II. sletu. Za nimi kráčely jednotlivé župy ČOS.
Průvod uzavíralo sokolské jezdectvo.
Trasa vedla ze Sokolské třídy Mezibranskou ulicí na
Václavské náměstí, ulicí 28. října, Jungmannovou, Lazarskou a
Myslíkovou přes Riegerovo a Masarykovo nábřeží, Křižovnickou
na náměstí Bedřicha Smetany a kolem budovy Právnické fakulty,
u níž byli shromážděni děkani Karlovy univerzity ve slavnostních
talárech a pedelové s historickými insigniemi, Pařížskou třídou na
Staroměstské náměstí. Celý průvod trval více než 4 hod. a
účastnilo se jej 73 418 osob. Bylo v něm neseno 1 189 praporů a
vlajek. Oproti průvodu IX. sletu byl počet jeho účastníků o 7 890
vyšší.

Vojenské odpoledne
Zvyšující se politické napětí dodalo sletovému vystoupení vojáků
Malé dohody zvláštního důrazu. Na žádném z dosavadních sletů
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nedostala zatím armáda tolik prostoru. Nástup vojáků začal v
15,18 hod. Na cvičišti se objevilo 256 Jugoslávců a 286 Rumunů.
2 953 Čechoslováků bylo rozčleněno na dva pěší pluky po čtyřech
praporech, jednu korouhev jezdectva a dvě baterie dělostřelectva.
Po slavnostním defilé před prezidentem předvedly motorizované
útvary čs. armády s více než 650 stroji rej. Poté přišly na řadu
ukázky vojenského tělocviku, následovala stavba nouzového
mostu a ukázka drezůry koní. Rumuni cvičili s puškami a
Jugoslávci předvedli Jihoslovanskou epopej. Vrcholem odpoledne
se stalo vystoupení československého letectva. Bylo zahájeno
pětinásobným přeletem devítičlenné akrobatické skupiny npor. F.
Nováka na Aviích B 122. „Při každém přeletu zobrazila skupina
na nebi jednu písmenu, které čteny dohromady daly nápis »X.
slet«“.1 Následoval mohutný přelet 230 strojů pod vedením brig.
gen. K. Procházky: „…ve dvou sevřených proudech, avšak
současně v různých výškách, letka za letkou přelétala sletiště.
Každá letka byla o třech tříčlenných rojích ve srazu... Celkem
sestávala letecká brigáda z 25 letek… Bylo to 14 letek stíhacích, 7
lehkých bombardovacích a 4 těžké bombardovací.“2 Znovu se
objevila Novákova akrobatická skupina, nyní sedmičlenná. Po
ukázkách leteckých formací zůstaly nad sletištěm pouze tři stroje,
které předvedly synchronizovanou akrobacii. Letecký program
zakončilo samostatné vystoupení ‚krále vzduchu‘ npor. Nováka.
Armádní sletový den zakončilo opět pozemní vojsko: „…které
vyplnilo celou plochu cvičiště ve společném cvičení s puškou,
osvědčilo

přesnost

výcviku,

pohotovost

i vyspělost našich

vojáků. Korouhev dragounů, složená ze dvou eskadron předvedla
1
2

Letectví, roč. XVIII, č. 7, s. 260.
Tamtéž
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jezdecký rej. Dělostřelci, jejichž dvě baterie s osmi děly předvedly
obecenstvu ukázku svého jezdeckého umění, zakončili své
vystoupení dělovými výstřely. V závěru armádního dne vojska
Malé dohody vykonala slavnostní pochod před prezidentem
republiky dr. Edvardem Benešem...“1 Poslední sletový den a slet
byl zakončen rumunskou, jugoslávskou a československou
hymnou. „Kde domov můj“ zpívalo vstoje téměř čtvrt milionu
diváků. Byla středa, 6. července 1938, 20,05 hod. a X. jubilejní
všesokolský slet se právě stal minulostí.

Ohlas sletu v tisku
Český tisk podlehl všeobecnému nadšení. Palcové titulky hlásaly:
„Národ ze žuly nebude přemožen“, „Slavný obraz sokolí síly“
nebo „Slet manifestací obrany proti fašismu“. Hlavní sletové dny
byly hodnoceny mimořádně podrobně. Nacionalistického ducha
nijak neskrývali Národní osvobození ani České slovo. První
sletový den jednoznačně komentoval A - Zet Pondělník:
„Odpolední pořad… byl tím nejdokonalejším, co kdy bylo v tomto
oboru lidstvem organizováno.“2 16 V Lidových novinách napsal
Karel Čapek: „Buďtež přičteno naší a sokolské demokracii, že
stvořila a vrcholně rozvinula krásu člověka hromadného.“3
Hlavní československé provládní německy tištěné noviny
komentovaly slet kladně. S kritikou přišlo Rudé právo:
„…zařazení fašistických bělogvardějců do sokolského průvodu,
které je hrubou urážkou našeho nejvěrnějšího spojence,
Sovětského svazu, a tím i provokací vůči státní zahraniční
politice. Tedy prostě něco nemožného a neslýchaného… po tom
1

České slovo, roč. XXX, č. 156, s. 2, 7.7. 1938.
A-Zet Pondělník, roč. XXXI, s. 1, 4.7. 1938.
3
Lidové noviny, roč. 46, č. 332, s. 1, 5.7. 1938.
2
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všem, co pro naši republiku a udržení míru už Sovětský svaz
udělal, se ještě může u nás, dokonce na oficielním podniku,
objevit

taková

drzá

protisovětská

provokace…“1

Nikoliv

nepodstatnou skutečnost představoval fakt, že slet shodně
nekomentovali Václav Černý ani Ferdinand Peroutka. Citlivý
intelektuál

Peroutka,

zklamaný

budováním

státu,

zjevně

nepovažoval vypjatý nacionalismus, vyzdvihovaný ostatním
tiskem, za hodný pozornosti. Naprostý nezájem o slet projevil
rovněž list SdP Die Zeit. Říšský tisk však reagoval popuzeně i na
slet žactva: „Tentokrát nejde zřejmě jen o přehlídku činnosti velké
tělovýchovné a bojovné sokolské organizace, nýbrž především o
to, aby slet ukázal českou vůli k odporu a k útoku. K útoku na
jinonárodní území uvnitř státu, k obraně proti každému pokusu
toho, kdo by chtěl tento program české politiky znemožnit zvenčí.
Úsilí Čechů zřejmě směřuje k české totalitě…“2 Německý tisk
líčil slet jako plod českého imperialismu, ohrožujícího pokojný
vývoj střední Evropy: „Misstöne auf dem Sokolkongress“,
„Prager Sokolkongress
hussitische

Geist

ist

provoziert Deutschland“, nebo „Der
in

jedem

Tschechen

Nejradikálnější stanovisko zaujal oficiální
Völkischer

Beobachter:

„Tato

lebendig“.

deník NSDAP

několikatýdenní

přehlídka

soustředěné síly, ukazující skutečné možnosti sedmimilionového
národa, má svůj účel - přenést sokolské myšlenky mimo hranice,
které svírají český národ… Celému národu má být naočkován
nadměrný pocit síly, aby mohl zapomenout na své okamžité
postavení…Národ, který myslí tak imperialisticky, jako národ
český, bude vždy hledat opory pro svůj imperialismus, dokonce i
1
2

Rudé právo, , č. 162, s. 2., II. vydání, 13.7. 1938.
SÚA - f. MZV VA, k. 2 151, Wiener Neueste Nachrichten 22.6. 1938.
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když se nachází v situaci, která se musí zdát imperialistickým
myšlenkám jako absurdní."1 Berliner Tagblatt komentoval slet
takto: „V těchto dnech je Praha jedním z nejhlučnějších měst na
světě. Všude se rozléhá hudba ryčných pochodů a všude možno
viděti pochodující skupiny, jimž diváctvo činí nadšené ovace. Jsou
krom toho prováděny velké průvody středem města, které
znemožňují normální provoz a Pražané se mohou ukřičet.
Sokolský slet je náhražkou původně stanovených oslav 20. výročí
trvání republiky, od nichž bylo upuštěno pro špatné mezinárodní
ovzduší. Ze sokolského sletu bylo učiněno prvořadé politikum.
Slet je příležitostí k manifestaci sbratření slovanstva a krom toho
projevem české odhodlanosti postavit se proti všemu, co by mohlo
otřásti dosavadním českým panstvím nad ostatními národnostmi v
republice. Přitom ironií osudu český národ byl skoro ve všech
oborech vyškolen německou kulturou a německými vzory. I
samotný »Sokol« byl vytvořen podle vzoru Jahnových turnerů a
dokonce i vlastní zakladatelé českého sokolství Fügner a Tyrš byli
německého původu…“2
Výpravný propagační film o X. sletu, který vznikl za režie
Martina Friče, byl vyhotoven ve 26 kopiích. Pozornost diváků
poutal rovněž zpravodajský týdeník Aktualita a rozhlasové
vysílání. Přímé reportáže z hlavních sletových dnů přesně
evokovaly atmosféru Masarykova stadionu pro více než milion
koncesionářů;

sletové

zprávy

byly

zařazovány

v

rámci

Radiožurnálu dvakrát týdně.

1

SÚA – f. MZV VA, k. 2 151, Sokolidee und tschechischer Imperialismus,
29.6. 1938.
2
SÚA – f. MZV VA, k. 2 151, Berliner Tagblatt 3.7. 1938.
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Zářijová krize
Vedení ČOS se na obranu republiky nepřipravovalo pouze
organizačně. Již v květnu dalo podnět k rozeslání tajného
oběžníku,

určenému

všem

starostům

jednot,

v

němž

konkretizovalo formy a mechanismy spolupráce s generálním
štábem. Sokolové, jichž se netýkala branná povinnost, měli být k
dispozici především pro strážní službu.1 Přímou předzvěstí
vrcholu krize se stala tzv. Runcimanova mise, bezpříkladný akt
vměšování do vnitropolitických problémů suverénního státu.
Vrcholní reprezentanti ČSR si byli vědomi skutečnosti, že tento
krok je degraduje na úroveň představitelů SdP, avšak vzhledem k
tlaku Londýna, Paříže a Berlína nemohli Runcimana odmítnout.2
Na schůzi konané ve dnech 22. - 27. srpna ve Zlíně,
přednášeli za účasti 150 sletových pracovníků přední sokolští
ideologové. Antonín Krejčí, Antonín Hřebík, Ladislav Jandásek a
Jan Uher hovořili o vlivu Sokola na veřejný život. Za účasti
špiček ČOS byl vytyčen posletový program, jenž akcentoval
výchovu k demokracii, státnosti a brannosti. Důraz byl kladen na
přísný výběr činovníků, jejich výchovu a především na ideové
vedení a výchovu budoucího členstva ze sokolského žactva a
dorostu. Směr, kterým se měla ČOS vydat, byl obsažen v
střízlivém hodnocení, jež pod názvem X. slet publikoval Jan Uher
v Sokolském vzdělavateli: „Pro sokolské pracovníky se slet
neukončil s odchodem slavnostních hostí z Prahy, se svinutím
praporů a vlajek a s vyklizením sletiště. Slet je vždy jen mezníkem
práce, ukazatelem směru vývoje, účtováním. Na něj však musí
1

SÚA - f. ČOS, k. 115 - oběžník z 22.5. 1938; Vedení ČOS a MNO
připravovali od poloviny třicátých let koncepci spolupráce, v níž Sokolu
připadla role domobrany.
2
Blíže k tomu např.: Kvaček, R.: Osudná mise, Praha 1958 nebo Čelovský, B.:
Mnichovská dohoda 1938, Šenov u Ostravy 1999.
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navazovat velmi intensivní práce, která by sletovou bilanci
zhodnotila a využila jí pro budoucnost… Teď po sletě je doba pro
konstruktivní kritiku, pro zjišťování těch složek, které se ukázaly
správnými a zdravými, aby jich mohlo být využito k dalšímu
rozvoji sokolské myšlenky, i pro zajišťování nedostatků a chyb,
abychom se jich napříště vyvarovali. Nebylo by sokolské a byla by
to chyba, kdybychom si chtěli něco zastírat nebo zkreslovat.“1
X. všesokolský slet je dodnes interpretován jednostranně.2
Pochybení a četné omyly nebyly připomínány, a bylo-li na ně
poukázáno, byly přehlíženy. Z tělovýchovného hlediska však X.
slet znamenal vrchol masového tělocvičného umění, pěstovaného
a zdokonalovaného od dob Tyršových, které se projevilo
především u prostných mužů a žen, při nichž nastupoval silně
nadstandardní počet cvičenců. Vynikající choreografie nesporně
předběhla dobu.

Krize
ČOS dávala vždy jednoznačně najevo, že je ochotna svobodu a
nezávislost republiky bránit krví a železem. V napjaté, výbušné
atmosféře, se v Sokolském vzdělavateli objevil článek Jana Uhra
s názvem Sokolstvo a stát, který naléhavě připomínal místo, jež si
Sokol v národě vydobyl: „Často se opakuje správné tvrzení, že
politika nepatří do Sokola, ale často se tomuto požadavku
rozumělo nesprávně. Jmenováním br. starosty Bukovského do
silné vlády Syrového bylo zavoláno do politiky celé sokolstvo a
1

Sokolský vzdělavatel, roč. X, č. 7, s. 129 - 131.
SÚA - f. ČOS, k. 820. Značné finanční ztráty vznikly např. tím, že na
zkoušky byly vydány vstupenky bez data, platné po celou dobu sletu. značný
chaos byl způsoben nejen skutečností, že na zvýšené tribuny a do ochozu byl
jednotný vchod, ale i tím, že u pokladny na jižní straně se prodávaly vstupenky
pouze na severní tribunu a naopak.
2
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právě v nejtěžší době. Má tedy sokolstvo přece blízký vztah k
politice, velmi praktické politice. Není třeba opakovat, že nejde o
stranickou politiku, nýbrž o politiku státní, nadstranickou.
Takovou politiku, kterou právě stát nejvíc potřebuje. Jde o poměr
demokratického občana a demokratického spolku ke státu a jeho
potřebám. Právě proto, že sokolstvo ztělesňuje ve své činnosti a
ve svých cílech tuto politiku v nejvyšším smyslu, stává se oporou
státu ve vážných chvílích. Není to poprvé a nebude to naposled.“1
Po roce 1918 se Sokol nestal automaticky provládní či
prohradní organizací, jakou představovala např. Československá
obec legionářská (ČsOL). Ve vedení ČOS převládali národní
demokraté a agrárníci, jejichž jednání bylo mnohdy v rozporu se
smýšlením řadového členstva. V letech 1926 - 1927 ČOS
opakovaně zdůraznila, že Sokol nechce být počítán mezi tzv.
pokrokářské, organizace. Zlom nastal až na počátku 30. let, kdy
se prezident a jeho kancelář postarali o to, aby ve vedení ČOS
získali určující vliv národní socialisté. Působení ČOS v krizovém
roce 1938 však dokazovalo morální velikost a absolutní věrnost
této organizace státním představitelům a ústavním činitelům. Ve
třetí Hodžově vládě2 patřili k aktivním sokolům např. ministři
Machník a Ježek. Toto koaliční seskupení ovšem nebylo v
žádném případě schopno dostatečně pevně a pružně reagovat na
stupňující se ohrožení republiky. Postoj politických stran k ČOS
byl rovněž různorodý. Agrárníci si až do konce první republiky
zachovávali vůči ČOS konzervativní odstup. Největší podporu
nacházel Sokol u národních socialistů, k nimž ve třicátých letech
povětšinou buď patřilo nebo inklinovalo její členstvo. Roku 1938
1
2

Sokolský vzdělavatel, roč. X, č. 8, s. 155 - 156.
21.7. 1937 – 22.9. 1938.
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se vůči ČOS počal měnit dříve značně negativní vztah KSČ,
živený především zkušenostmi Federace proletářské tělovýchovy
(FPT). Zcela jednostranně se k ČOS přikláněla Národní obec
fašistická (NOF), jejíž šovinistická hesla ovšem plně souzněla s
nacionálními hlasy sokolskými. Naprostý nesouhlas a zřejmou
obavu ze silné ČOS vyjadřovala SdP, která nelibě nesla
skutečnost, že Sokol dospěl v rozvíjení Jahnových turnerských
myšlenek dál než sami Němci.
Mezi 20. červnem a 12. zářím 1938 věnovalo 179 jednot
ČOS na fond obrany státu dohromady 173 544 Kč.1 ČOS byla v
pohotovosti od začátku září. V době nastávající krize směřovalo
její úsilí třemi směry. Šlo především o zajištění maximálního
počtu členů pro případnou obranu republiky, pomoc sokolským
jednotám a českému obyvatelstvu v pohraničí a zabránění
projevům
likvidovaly

defétismu.

Jednoty

v

závažné

dokumenty

pohraničních
a

oblastech

připravovaly

evakuaci

nejohroženějších členů a nejdůležitějšího jmění. Konkrétní
opatření při péči o uprchlíky dohodlo vedení ČOS s ministerstvem
sociální péče, Svazem dělnických tělocvičných jednot, Orlem,
Československým

červeným

křížem

(ČČK)

a

dalšími

relevantními organizacemi. V Praze začala fungovat sokolská
střediska, určená především k organizaci případné přímé pomoci
republice, která se po 17. září změnila ve stálou službu s ústředím
v Tyršově domě. Po 1. říjnu bylo jejich povinností organizovat
převoz sokolského majetku, majetku Orla a DTJ ze zabraných
území, ubytování uprchlíků, získávání ubytování a zaměstnání pro
utečence a hlídkování na smíchovském, Wilsonově, Masarykově
1

Sokolský věstník, roč. XL, č. 38, s. 481 - 482; celkově přispělo na fond přes
232 000 dárců sumou přesahující půl miliardy Kč.
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a Denisově nádraží. Díky ČOS byla většina sokoloven přeměněna
na nouzové ubytovny s provizorními lůžky. Dokladem sokolské
evakuační činnosti byla naplněná velká tělocvična Tyršova domu,
kam byl svážen důležitý inventář velkých jednot. V práci pro
uprchlíky byla ČOS vysoce ceněna. Díky svému rozprostření
nemohla v této celonárodní akci nezískat prvenství.1 22. září padla
Hodžova vláda. Na pozadí mohutné vlny demonstrací jmenoval
prezident vládu gen. Jana Syrového, v níž zaujal místo ministra
bez portfeje starosta ČOS S. Bukovský. S únosnou mírou
zjednodušení lze proto konstatovat, že v jeho osobě pak Sokol
nesl spoluzodpovědnost za nastalý vývoj. S Bukovského vstupem
do vlády se nepochybně zlepšila komunikace Sokola s vedením
státu, směřující k pevnějšímu začlenění ČOS do jeho obrany.
Téhož dne byli Edvardem Benešem přijati náčelník ČOS M.
Klinger v doprovodu starosty - ministra Bukovského. Tlumočili
mu vzkaz předsednictva ČOS, že sokolstvo je připraveno
nastoupit po boku armády: „Sokolstvo jako celý národ bylo, je a
zůstane kdykoliv připraveno k obětem, děj se co děj, pro
zachování národní svobody. Má plnou důvěru, že ústavní činitelé
dělali, dělají a udělají vše, co je v lidských silách. Nejpřednějším
příkazem dneška je pořádek a jednota národa. Opřeni druh o
druha a semknuti za svým prezidentem a odpovědnou vládou
republiky, kdybychom byli všemi opuštěni, neopustíme sami
sebe."2
Úloha, kterou ČOS v době mnichovské krize hrála, byla
ještě zdůrazněna skutečností, že její infrastruktura skýtala ev.
možnost náhrady dočasně ochromené komunikační sítě státního

1
2

SÚA - f. ČOS, k. 116.
Sokolský věstník, roč. XL/1938, s. 155 - 156.
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aparátu. Sokol jako nositel tradice, jako státotovorná organizace,
jejíž členové tvořili roku 1918 první ozbrojené složky republiky a
jako garant jeho demokratického vývoje zákonitě převzal roli
obránce. Měl důvěru nejen státní moci výkonné a zákonodárné,
ale i armády a širokých mas obyvatelstva. Představoval jedinou
nadstranickou organizaci schopnou překlenout stavovské rozdíly
v celonárodním měřítku. Absolutní loajalita ČOS vůči Hradu
znamenala i podporu vládních a prezidentských prohlášení
určených k uklidnění veřejnosti a oficiálně se dovolávajících
podpory západních spojenců. Nezdravý optimismus, který do
poslední chvíle nepřipouštěl oficiální pochybností o spojencích,
znamenal

zásadní

–

z

psychologického

hlediska

však

pochopitelnou – neupřímnost vůči národu, který byl ochoten k
nejvyšším obětem. V rámci sokolského pojetí vlastenectví byla
oběť vlastního života v boji za svobodu a nezávislost považována
za čest.
O zoufalém odhodlání udržet celistvost republiky svědčí
stovky dopisů a telegramů, které v posledním zářijovém týdnu
docházely buď do kanceláře prezidenta republiky nebo do
pražského Tyršova domu. V jedinečném provolání se na
prezidenta společně obrátili ČOS, DTJ, ČsOL Středočeská župa
československého Orla, Nezávislá jednota československých
legionářů,

Obec přátel

legionářů,

Svaz

československého

učitelstva, Družina československých válečných poškozenců,
Svaz československých Junáků skautů, Obec československých
spisovatelů a Ústřední rada církve československé: „Muž, jenž
mluví dnes jménem velkého sousedního národa nám pohrozil, že
nás přepadne, nepřistoupíme-li ihned na jeho podmínky, jaké se
vkládají na hlavu poraženým. Kdybychom jim vyhověli, vyřkli
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bychom sami nad sebou ortel smrti, mravní a nakonec i hmotné.
Víme pane presidente, co v této chvíli znamená naše nedávné
slovo… Dovedeme rozeznat, kdy je třeba jednat a kdy bojovat.
Bude-li zapotřebí bojovat, dovedeme to… Nebojte se o
budoucnost vlasti“.1

ČOS ve druhé republice2
Mnichovská dohoda vytyčila I. - IV. pásmo českého, moravského
a slezského pohraničí, které německá branná moc obsadila mezi
1. a 7. říjnem 1938 V. pásmo, zahrnující území „převážně
německého charakteru“ a plošně přesahující součet všech
předchozích, bylo připojeno do 10.10. 1938. Jeho vymezením byl
v Berlíně pověřen výbor, složený ze signatářů Mnichovské
dohody a Československa, jenž měl nejpozději do konce listopadu
vyznačit plebiscitní oblast, dočasně zajištěnou mezinárodními
jednotkami. Zatímco československá strana prosazovala jako
základ plebiscitu území obývané Němci ze 75%, požadoval Berlín
pouhou prostou většinu, tzn. 51%, a to podle sčítání lidu z roku
1910.

5.10.

1938

byly

německé

úvahy

o

vyloučení

československých zástupců potvrzeny. Díky této skutečnosti
mohlo Německo připojit i čistě česká území, k nimž patřily
Jindřichohradecko,

Chodsko,

Českodubsko,

Jilemnicko,

Novojičínsko nebo Břeclavsko. 8.10. 1938 obsadila německá

1

SÚA - f. ČOS, k. 116.
Z poslední literatury blíže k tématu: Gebhart, J. – Kuklík, J.: Druhá republika
1938 – 1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a
kulturním životě, Praha – Litomyšl 2004; Uhlíř, J., B.: Druhá republika. Stát,
který nikdo nechtěl. In: HO, roč. 14/2003, s. 123 – 135; Holzer, J.: První a
Druhá československá republika. Úuvod do komparace stranických systémů.
In: Politologický časopis, roč. 1997, č. 4, s. 330 – 351; Kuklík, J.: Změny
v politickém systému druhé republiky. In: XIV. letní škola historie. Nejnovější
čs. dějiny v kontextu obecných dějin, Praha 2002, s. 123 – 135.
2
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branná moc Petržalku. Po 13.10. 1938 vznikla kvůli přesnému
vymezení hranic samostatná německá a česká delimitační komise.
Státní hranice s Německem byla prohlášena za definitivní 21.10.
1938. O měsíc později – 22.11. 1938 – došlo k podpisu
hraničního protokolu. Závazné vymezení hranic, od něhož se
odvíjela jejich garance, mělo být parafováno 19.1. 1939 v
Drážďanech; Berlín však schůzku jednostranně odvolal. Německo
2

obsadilo celkově 28 680 km .1 Původní české, moravské a slezské
hranice zůstaly nezměněny pouze na dvou krátkých úsecích.
Téměř beze zbytku byla Německu předána opevnění, budovaná
od roku 1935 nákladem 2, 567 mld. Kč. Souběžně s německým
záborem připojilo 2.10. 1938 Polsko na základě ultimata z 30.9.
1938 dvě třetiny českého Těšínska. Následovaly části Frýdecka,
Jablunkovska a posléze i ostrůvky na Oravě, Spiši, Kysuci a
2

Šariši - celkem 1 086 km . 2.11. 1938 bylo Vídeňskou arbitráží2
Maďarsku přiznáno jižní území Slovenska a Podkarpatské Rusi o
2

rozloze 11 830 km . Jediným sousedem, který vůči Praze
nevznesl územní požadavky, bylo Rumunsko. Z původních 140
2

2

508 km ztratilo Československo 41 596 km .3
V prvních týdnech existence druhé republiky se její
mocenskopolitický

systém

od

systému

předmnichovského

prakticky nelišil. Soustava ústředních orgánů zůstala v podobě
předepsané ústavou z roku 1920. V mechanismu mocenských
struktur však byly jejich kompetence podstatně modifikovány.
1

Blíže k tomu: Bartoš, J.: Okupované pohraničí ačeské obyvatelstvo 1938 –
1945, Praha 1986 nebo Kural, V. – Radvanovský, Z. a kol.: „Sudety“ pod
hákovým křížem, Ústí nad Labem 2002
2
Blíže k tomu např.: Viedenská arbitráž 2. november 1938. Dokumenty I. a
II., Martin 2002 a 2003, ed. L. Deák.
3
Blíže k tomu např.: Matoušek, K.: Hospodářský zeměpis druhé republiky,
Praha 1939, s. 8 – 11 nebo Hodáč, F.: Hospodářství nového Československa,
Praha 1938.
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Zcela změněná atmosféra vedla k téměř okamžité, dalekosáhlé
státní

restrukturalizaci,

společenského,

která

politického,

zasáhla

sociálního,

všechny

oblasti

hospodářského

i

kulturního života.1 Ke zjednodušování a sjednocování docházelo
ve všech oblastech; pravice rychle podléhala tlaku militantních
nacionalistů.

Vnitropolitický

vývoj

spěl

k

autoritativní

demokracii, v níž zákonodárná i výkonná moc spočinula v rukou
prezidenta a vlády. Proces přeměny politického života druhé
republiky probíhal ve dvou zřetelně oddělených fázích. První se
uzavírala zformováním dvou nových politických stran – Strany
národní jednoty (SNJ)2 a Národní strany práce (NSP), druhá
počínala volbou prezidenta a nástupem nové vlády. Další výrazný
mezník, který podstatně radikalizoval vnitropolitický vývoj,
představovala návštěva ministra F. Chvalkovského v Berlíně v
lednu 1939. Nejmarkantnější znak totální přeměny státu zřejmě
představovala jeho nová zahraničněpolitická orientace. Praha
spoléhala především na Berlín a jeho spolupráci s britskými
konzervativními kruhy. Druhá republika nebyla od počátku své
existence vnímána jako subjekt, ale jako pouhý objekt evropské
velmocenské politiky.
V pomnichovském Československu neexistovala žádná
reálná politická síla, která by trvala na zachování dosavadní
struktury stranickopolitického

života.

Reforma stranického

systému druhé republiky vycházela z předpokladu, že dosavadní
model bude nahrazen dvěma velkými stranami. Procesu

1

Blíže k tomu např.: Matoušek, K.: Hospodářský zeměpis druhé republiky,
Praha 1939.
2
Blíže k tomu např.: Gebhart, J. – Kuklík, J.: Strana národní jednoty – strana
vládní a vládnoucí. In: MD č. 1/1993, s. 219 – 258 nebo Gebhart, J. – Kuklík,
J.: Druhá republika 1938 – 1939. Svár demokracie a totality v politickém,
společenském a kulturním životě, Praha – Litomyšl 2004, s. 50 – 61.
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zjednodušování se hned zpočátku snažily chopit Národní liga a
Národní obec fašistická (NOF), pozadu však nezůstalo ani
Národní sjednocení (NSj) a agrárníci. Vůdce NOF R. Gajda
deklaroval zřízení Národního tábora československého (NTČ),
jehož program navrhoval nejen zrušení stávajících politických
stran a jejich nahrazení stavovskými organizacemi, ale kalkuloval
i s vyloučením bývalých politiků z veřejného života, rozpuštěním
zednářských lóží, řešením židovské otázky a provedením revize
majetku vládních a stranických činitelů. Sociální demokraté
předpokládali spojení s národními socialisty a současně očekávali
vznik konzervativně liberální strany.1 KSČ přišla s návrhem
spojení s národními socialisty a lidovci. Představitelé národních
socialistů se ovšem potřebného konsensu nedobrali. Před tím, než
v drtivé většině splynuli s pravicí, vzniklo z jejich iniciativy 9.11.
1938 Hnutí národní spolupráce a obrody. 11.11. 1938 zastavila
vláda činnost Vlajky. V polovině listopadu nabylo reálných
kontur sjednocení pravice a středu. Úkolem SNJ, jejíž jádro tvořili
agrárníci,

bylo

soustředit

většinu

politických,

převážně

nesocialistických stran. Předpokládala se i účast extrémních
nacionalistů, např. Národní ligy, NOF nebo Akce národní obrody
(ANO). Proces vzniku SNJ, která se oficiálně ustavila 17.11.
1938, podpořilo NSj a posléze rovněž lidovci. V Čechách a na
Moravě se stabilizovala hegemonní pozice pravicových a výrazně
nacionálních sil. V mládežnické organizaci SNJ – Mladé národní
jednotě (MNJ), která vznikla z iniciativy mladých agrárníků,
živnostníků a mladého NSj na přelomu října a listopadu 1938, se
sdružily nejen mládežnické sekce všech pravicových stran a

1
Blíže k tomu např.: Kuklík, J.: Sociální demokraté ve druhé republice, Praha
1992, s. 39 – 69.
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skupiny kolem revue Řád a týdeníku Národní obnova, ale i část
mladých národních socialistů.
Po vyhlášení zákonů o autonomii Slovenské krajiny a
Podkarpatské Rusi, k němuž došlo 22.11. 1938, byl oficiální
název země změněn na Česko-Slovensko; Podkarpatská Rus byla
přejmenována na Zakarpatskou Ukrajinu. Koncem listopadu 1938
se zformovalo I. ilegální ústřední vedení KSČ ve složení E.
Klíma, V. Synek, J. Zika a E. Urx. 30.11. 1938 byl prezidentem
republiky zvolen E. Hácha.1 Vzápětí podal demisi své vlády
premiér J. Syrový. Ještě téhož dne pověřil prezident sestavením
nového kabinetu předsedu SNJ J. Berana; k jeho jmenování došlo
1.12. 1938. Současně s vládou ústřední byla jmenována druhá
autonomní vláda Slovenské krajiny a třetí autonomní vláda
Zakarpatské Ukrajiny, opět v čele s J. Tisem a A. Vološinem.
Zvolení prezidenta a jmenování vlád lze interpretovat jako další z
řady stabilizačních prvků, k nimž politická reprezentace
programově spěla od poloviny listopadu. Potvrzuje to i oficiální
vznik státotvorné opozice, která se pod vedením sociálních
demokratů ustavila v NSP (původní název Národní strana
pracujícího lidu) 11.12. 1938. Jejím úkolem bylo koncentrovat
zbytky demokratického tábora, tzn. stoupence exprezidenta
Beneše a členy vlivných obcí sokolské a legionářské. NSP se více
než kdo jiný starala o uchování politických i morálních hodnot
první republiky a stala se významnou základnou obrany
demokracie. Její geneze byla ale delší a složitější než u SNJ a
organizační strukturu NSP se proto do 15.3. 1939 nepodařilo
uvést do života v plném rozsahu. Ještě 22.11. 1938 totiž
1

Blíže k němu.: Tomášek, D. – Kvaček, R.: Causa Emil Hácha, Praha 1995;
Pasák, T.: Judr. Emil Hácha (1938 - 1945), Praha 1997 nebo Machálek, V.:
Prezident c zajetí. Život, činy a kříž Emila H8chy, Praha 1998
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sociálnědemokratičtí

představitelé

deklarovali

připravenost

vstupu právě do SNJ. Takové tendence však okamžitě negovalo
jejich sokolské a legionářské křídlo, jež naopak vyzvalo ke vstupu
do NSP. Přes značný příliv bývalých komunistů, který novou
stranu do jisté míry radikalizoval, se NSP ústy svého předsedy A.
Hampla vymezovala vůči SNJ nejen jako nutný orgán kontroly,
ale jako nutný orgán spolupráce. Relativně autonomní součást
NSP tvořilo Národní hnutí pracující mládeže (NHPM)1 založené
13.11. 1938 zástupci mládeže sociálnědemokratické a levého
křídla mládeže národněsocialistické, kteří se odmítli ztotožnit s
cíli

MNJ

a

NHPM

vtiskli

demokratický

a

důsledně

antiautoritativní charakter. Skutečnou opozici tvořili nezařazení
poslanci, výrazně nacionálně orientovaní L. Rašín a V. Klíma a
někteří sociální demokraté, sdružení kolem Dělnické akademie a
Petičního výboru „Věrni zůstaneme!“ (PVVZ). 12.12. 1938
skončila na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenské krajiny
ostraha hranic (na Zakarpatské Ukrajině odvolána 15.2. 1939).
15.12. 1938 schválilo Národní shromáždění zmocňovací zákon.
Ke směrnici o likvidaci zbytku Československa doplnil 17.12.
1938 A. Hitler dodatek, v němž konstatoval, že případná akce
musí být definovatelná jako pacifikační a nikoli jako válečná, a
proto smí být provedena bez mobilizace pouze mírovými silami.
18.12. 1938 proběhly volby do slovenského sněmu, během nichž
byla předložena jednotná kandidátka HSĹS-SSNJ. Konalo se i
kvazireferendum, které mělo zodpovědět otázku, zda voliči chtějí
svobodné Slovensko. Pro Čechy a Židy byly zřízeny oddělené
volební místnosti. 23.12. 1938 vydala vláda nařízení o politických
1

Blíže k tomu např.: Kuklík, J.: Sociální demokraté ve druhé republice, Praha
1992, s. 93 – 109.
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stranách, podle nějž mohly být nové politické subjekty zakládány
pouze s jejím povolením.
6.10. 1938 schválilo vedení Hlinkovy slovenské ľudové
strany

(HSĹS)

jménem

sjednocené

slovenské

politické

reprezentace tzv. Žilinskou dohodu, požadující autonomii
Slovenska.1 Téhož dne byl ministrem pro správu Slovenska
jmenován místopředseda HSĹS J. Tiso, který se 7.10. 1938 stal
předsedou slovenské autonomní vlády. 9.10. 1938 zastavilo
slovenské ministerstvo vnitra činnost Komunistické strany
Československa (KSČ) a 16.11. 1938 sociální demokracie. Pod
hrozbou zákazu donutila HSĹS - s dočasnou výjimkou
autonomistické Slovenské národní strany (SNS) - ostatní
slovenské politické strany ke sloučení. Na přelomu listopadu a
prosince tak byl na Slovensku zaveden systém jedné politické
strany - HSĹS, která po jistou dobu používala přídomek SSNJ
(Strana slovenskej národnej jednoty). Vedle HSĹS-SSNJ byly
povoleny pouze Deutsche Partei in der Slowakei (F. Karmasin) a
Szlovenszkói magyar párt (J. Esterházy). 11.10. 1938 byla
jmenována autonomní vláda Podkarpatské Rusi v čele s A.
Bródym.
První zahraniční cesta ministra zahraničních věcí F.
Chvalkovského vedla ve dnech 13. a 14.10. 1938 do Berlína.
Obdržel zde seznam 21 bodů, po jejichž splnění mohla druhá
republika očekávat přátelský poměr Německa. Chvalkovský
deklaroval prioritní zájem Prahy po úzkých stycích s Německem a
přislíbil mj. zrušení spojeneckých smluv, redukci armády,
vyloučení židovského vlivu, umožnění stavby exteritoriální
1

Blíže k tomu např.: Deák, L.: Hra o Slovensko, Bratislava 1991 nebo Rychlík,
J.: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914 – 1945,
Bratislava 1997, s. 141 – 153.
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dálnice mezi Vratislaví a Vídní a kanálu Odra - Dunaj, povolení
činnosti Nazionalsozialistische deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
a zákaz KSČ. Chvalkovský se vrátil s přesvědčením, že
zahraniční politika druhé republiky bude napříště politikou
rezignace malého neutrálního státu. 20.10. 1938 přistoupila vláda
k zastavení činnosti KSČ; rozpuštěna byla 27.12. 1938 (předseda
KSČ K. Gottwald emigroval již 9.11. 1938, počátkem prosince
1938 odešli další komunističtí představitelé, např. R. Slánský, J.
Šverma, V. Kopecký, B. Šmeral nebo B. Köhler). 21.10. 1938
vydal vůdce a říšský kancléř A. Hitler tajnou směrnici o likvidaci
zbytku Československa, k níž mělo dojít v případě, že by se jeho
politika stávala vůči Německu nepřátelskou. 22.10. 1938 odešel
do exilu exprezident Beneš. 25.10. 1938 vydala vláda nařízení o
otázkách státního občanství a opce, které specifikovalo nabývání
domovského

práva.

sociálnědemokratické

Ústřední
strany

rozhodl

výkonný
o

výbor

vystoupení

ze

Socialistické dělnické internacionály, čímž protestoval proti
francouzským socialistům, kteří podpořili politiku Daladierovy
vlády. Stejného dne požádal A. Bródy Prahu o vypsání plebiscitu,
jehož cílem bylo připojení Podkarpatské Rusi k Maďarsku; byl
odvolán a zatčen. 26.10. 1938 došlo ke jmenování druhé
podkarpatoruské autonomní vlády v čele s A. Vološinem, jež
28.10. 1938 zahájila svou činnost výnosem o zastavení všech
politických stran a jejich složek. Ponechána byla pouze
Ukrajinská centrální národní rada. 2.11. 1938 byla Vídeňskou
arbitráží dořešena jižní hranice Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Vídeňská arbitráž přiznala 2.11. 1938 Maďarsku 92% území, na
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něž vzneslo nároky v Komárně mezi 9. a 13. říjnem.1
O utvoření samostatného slovenského státu pod německou
ochranou

se

radikálové,

reprezentovaní

A.

Machem,

F.

Ďurčanským a V. Tukou, kontinuálně snažili od Žilinské dohody.
(Již 28.9. 1938 předalo vedení HSĹS polskému vyslanci návrh na
vytvoření polsko-slovenské ev. polsko-slovensko-maďarské unie,
která

měla

vzniknout

v

případě

vojenské

porážky

Československa.) S dlouhodobým setrváním ve svazku s Čechy
nepočítalo ani umírněné křídlo HSĹS. Tisova koncepce evoluční
cesty k nezávislosti spočívala v tom, že Slovensko zůstane
součástí druhé republiky tak dlouho, dokud mu to bude
vyhovovat. Situaci se mezi 26. a 31. prosincem 1938 rozhodl
osobně sondovat prezident Hácha, který v Tatranské Lomnici vedl
jednání se zástupci slovenské vlády; rozhovory byly nezávazné a
nevyplynuly z nich žádné konkrétní závěry. 18.1. se poprvé sešel
slovenský sněm, na němž podala demisi druhá Tisova vláda. K
její

rekonstrukci

došlo

20.1.

1939,

opět

pod

Tisovým

předsednictvím. 21.1. 1939 přijal J. von Ribbentrop v Berlíně F.
Chvalkovského.2 Z jednání vyplynulo, že nejen československý
model autoritativní demokracie, ale ani kurs Beranovy vlády
nepovažuje Německo za akceptovatelný. Za říši škodlivé byly
označeny veškeré předem nekonzultované pokusy československé diplomacie. Berlín po druhé republice požadoval: 1.
vypovězení spojeneckých svazků a plnou neutralitu, 2. vystoupení
ze Společnosti národů, 3. provádění zahraniční politiky v souladu
s Německem a připojení k Paktu proti Kominterně, 4. odstranění
1

Blíže k tomu např.: Viedenská arbitráž 2. november 1938. Dokumenty I. a
II., Martin 2002 a 2003, ed. L. Deák.
2
Blíže k tomu: Gebhart, J. – Kuklík, J.: Druhá republika 1938 – 1939. Svár
demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Praha –
Litomyšl 2004, s. 157 – 159.
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zbytků Benešova režimu a Židů, propuštění úředníků, proti nimž
má Říše námitky a vydání protižidovských zákonů podle
norimberského vzoru, 5. demobilizaci vojska, snížení stavu a
rozpočtu armády na minimum, 6. odstoupení části zlata a rezerv
Národní banky československé, odpovídajících hospodářskému
významu

území

postoupených

Německu,

7.

nebudování

průmyslu, který by konkuroval sudetskému, a otevření trhu zboží
vyrobeného v Sudetech, 8. splnění všech požadavků Němců, kteří
zůstali v českých zemích, tzn. svoboda nacionálněsocialistického
projevu v programu, organizaci i propagandě; ponechání všech
Němců na jejich místech a udělení práva určení výchovy a
způsobu kulturního života; vyloučení Židů ze všech vztahů s
Němci; zajištění dobrých vztahů mezi Němci v Česko-Slovensku
a česko-slovenskou vládou a odstranění všech osob, jež tomu
brání; 9. zajištění dobrých vztahů mezi Prahou a Berlínem ve
věcech hospodářských, kulturních a zvláště politických; 10. přijetí
stejné ideologie, jakou mají Němci. Česko-slovenská vláda
vzápětí přistoupila na plnění řady z těchto požadavků a podstatně
utužila vnitropolitický režim, čímž jednoznačně deklarovala
totální podřízenost Německu (smlouva o spolupráci mezi
československou policií a gestapem, činnost NSDAP, užívání
hákového kříže, průjezd říšské branné moci československým
územím, uvolnění 481 mil. Kč Říšské bance, sjednocení a
zpřísnění cenzury, zastavení vybraného liberálnědemokratického
tisku, kolportáž říšskoněmeckého tisku a knih, upřesnění definice
žida, návrh na řešení židovské otázky, zrušení branné pohotovosti
státu, snížení počtu divizí). Podle belgického vzoru byl připraven
návrh neutrality; odpovědnost za nedotknutelnost a územní
integritu Česko-Slovenska měli převzít garanti, kteří by při
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napadení poskytli vojenskou a materiální pomoc, přičemž uznání
neutrality mělo automaticky rušit předchozí mezinárodní závazky.
12.2. 1939 požádal V. Tuka při audienci u A. Hitlera o
hospodářskou

pomoc

a

podporu

vyhlášení

slovenské

samostatnosti.1 Na konci února upozornil H. Göring slovenskou
vládní delegaci, vedenou F. Ďurčanským, že ev. hospodářskou
pomoc poskytne Berlín pouze na základě vyhlášení samostatnosti.
16.2. 1939 schválila programová komise SNJ nebývale radikální
program, kalkulující s likvidací NSP a jednoznačně směřující k
zavedení tuhé autoritativní demokracie. Společnost měla být
rozčleněna do šesti stavů - zemědělství, průmysl a živnosti,
peněžnictví a obchod, doprava, svobodná povolání, veřejní
zaměstnanci. Z hlediska zahraničněpolitického měla pro ČeskoSlovensko existovat jediná volba – Německo. 22.2. předložila
druhá republika signatářům Mnichovské dohody, vedle deklarace
o neutralitě, memorandum, připomínající závazek mezinárodních
garancí

česko-slovenských

hranic,

plynoucí

z

dodatku

Mnichovské dohody. 28.2. 1939 Německo udělení garancí
odmítlo v odpovědi na verbální nótu Francii a Velké Británii (obě
velmoci odvíjely svůj postoj od německého rozhodnutí). Ve
dnech 28.2. – 3.3. 1939 vyslalo do Berlína československé
ministerstvo zahraničí přednostu Chvalkovského kabinetu H.
Masaříka, aby u státního tajemníka E. von Weizsäckera sondoval
další vyhlídky československo – německého poměru a projednal s
ním účast reprezentanta německé menšiny E. Kundta v
československé vládě. Von Weizsäcker jej však nepřijal, Masařík
hovořil
1

pouze

se

šéfem

československé

politické

sekce

Blíže k tomu např.: Korček, J.: Obdobie prvej Slovenskej republiky a
protifašistického odboja. In: Dokumenty slovenskej národnej identity a
štátnosti, Bratislava 1998, ed. J. Beňo a kol., díl II., s. 210 – 224.
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ministerstva zahraničí G. Altenburgem;1 druhá republika přestala
být Berlínem považována za partnera. 2.3. 1939 bylo schváleno
vládní nařízení o zřízení kárných pracovních táborů (zřízení
pracovních táborů schválila vláda v konečné verzi již 10.10.
1938). 6.3. 1939 došlo k reorganizaci autonomní vlády
Zakarpatské Ukrajiny, což byl poslední pokus Prahy o konsolidaci
tamních poměrů; premiérem zůstal i nadále A. Vološin. 7.3. 1939
přesvědčoval německý emisar A. Seyss-Inquart v Bratislavě J.
Tisa a K. Sidora, aby vyhlásili státní samostatnost Slovenska.
HSĹS následně požadovala další uvolňování česko-slovenského
svazku. Ústřední vláda, která se ještě 9.3. 1939 snažila v
rozhovorech

se

slovenskými

ministry

nalézt

kompromis,

přistoupila k radikálnímu řešení. Jeho inspirátorem byl ministr A.
Eliáš, jenž vycházel z předpokladu, že má-li se Česko-Slovensko
rozpadnout, pak pouze mocenským zásahem Německa. V noci z
9. na 10. březen 1939 odvolal prezident Hácha z funkce předsedy
vlády J. Tisa a další tři ministry. Moc převzala armáda pod
velením generálů B. Homoly a H. Vojty. Byla internována řada
separatistů; v Bratislavě, Banské Bystrici a Piešťanech došlo k
vyhlášení výjimečného stavu. Tzv. Homolův puč, jehož výsledky
Praha nevyužila, však situaci místo očekávaného uklidnění pouze
vyostřil. Po problémech se zformováním nové autonomní vlády v
čele s J. Sivákem, byl 11.3. 1939 předsedou slovenské vlády
jmenován K. Sidor, který odolal tlaku vlastních radikálů (K.
Murgaš, F. Ďurčanský) i německých emisarů (W. Keppler, A.
Seyss-Inquart, J. Bürckel) a bezprostřední vyhlášení samostatnosti
odmítl. 12.3. 1939 informoval přednosta pátrací skupiny 2. odd.
1

Blíže k tomu např.: Masařík, H.: V proměnách Evropy. Paměti
československého diplomata, Praha – Litomyšl 2002, ed. J. Tomeš, s. 283 –
287.
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hlavního štábu plk. gšt. F. Moravec ministry J. Syrového, A.
Eliáše, F. Chvalkovského a J. Havelku, že německý zásah proti
Česko-Slovensku je téměř jistý; předsednictvo vlády však
nezaujalo jednoznačný postoj. 13.3. 1939 přijali A. Hitler a J. von
Ribbentrop expremiéra J. Tisa s F. Ďurčanským a F. Karmasinem.
Vůdce a říšský kancléř konstatoval, že se definitivně rozhodl
vyřešit český problém, a proto se Slovensko musí buď
osamostatnit a požádat o německou ochranu, nebo se Německo
přestane o jeho osud zajímat. Vzápětí požádal J. Tiso premiéra K.
Sidora o svolání slovenského sněmu a 14.3. 1939 informoval
poslance o svých berlínských rozhovorech. Sidorova vláda podala
demisi a sněm odhlasoval návrh zákona o samostatném
slovenském státě; premiérem byl zvolen Tiso. V odpoledních
hodinách 14.3. 1939 obsadily první jednotky německé branné
moci Moravskou Ostravu, Vítkovice, Frýdek a Místek. Vzápětí
odletěl plk. F. Moravec a 10 vybraných zpravodajských
důstojníků do Londýna. Praha chtěla získat informace o aktuálním
německém postoji přímo v Berlíně. Ministr F. Chvalkovský, který
chtěl původně do Německa odcestovat sám, protože byl
přesvědčen, že dokáže očekávanému tlaku odolávat lépe než
Hácha, nakonec vyjednal prezidentovo přijetí přímo u A. Hitlera.
Nedostatečně informovaný a nepřipravený Hácha opouštěl Prahu
s přesvědčením, že bude jednat o situaci na Slovensku a o ev.
hospodářské a vojenské dohodě. V brzkých ranních hodinách
15.3. 1939 byli E. Hácha a F. Chvalkovský donuceni vyjádřit
souhlas s okupací českých zemí, jež byla uskutečněna během
dvanácti hodin téhož dne. 14.3. 1939 proklamovala nezávislost
své země rovněž ministerská rada vlády Zakarpatské Ukrajiny. O
den později byla v Chustu zvolena nová vláda v čele s J.
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Révayem,

která

přejmenovala

Zakarpatskou

Ukrajinu

na

Karpatskou Ukrajinu a zároveň požádala o německou a italskou
ochranu; její paramilitární jednotky Karpatské Síč zahájily
povstání za nezávislost. Zjevný dezinteres Berlína však umožnil
Budapešti, aby na základě ultimata adresovaného Praze, trvala na
okamžitém vyklizení Zakarpatské Ukrajiny; zároveň započaly
maďarské jednotky s okupací. Karpatoukrajinská vláda i
prezident A. Vološin se uchýlili do Rumunska, kde sondovali
možnosti připojení. Po odmítnutí se pokusili o získání
autonomního statutu v rámci Maďarska. 15.3. 1939 se NOF, ANO
a Vlajka pokusily v Praze o puč, při němž došlo k obsazení
budovy parlamentu. Nově ustavený Český národní výbor (ČNV)
v čele s gen. R. Gajdou se snažil o odstranění vlády a převzetí
moci. Jeho proklamaci podpořili i někteří zástupci SNJ a NSP.
[ČNV automaticky zanikl 23.3. 1939 založením Národního
souručenství (NS), jež se po vyhlášení protektorátu stalo jedinou
českou politickou stranou.] 16.3. 1939 došlo v Praze k vyhlášení
Protektorátu Čechy a Morava; výkonná moc byla na dobu
jednoho měsíce svěřena vojenské správě v čele s veliteli
okupačních vojsk, generály J. Blaskowitzem (Čechy) a W. Listem
(Morava). Šéfem civilní správy se stal K. Henlein. Do 18.3. 1939
byla po boji s jednotkami československé armády (přibližné
bojové ztráty činily 250 mužů) a Karpatské Síče dovršena
okupace

Karpatské

Ukrajiny

maďarskými

vojsky.

Druhá

republika existovala pouhých 166 dnů.
V této krátké periodě byla ČOS nucena řešit řadu
organizačních problémů, které však spočívaly nejen v evakuaci
majetků jednot v odtrženém území. Již 1. října 1938 adresovalo
vedení ČOS všem jednotám spěšný důvěrný oběžník: „Je
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naléhavou potřebou národní i státní, aby občané české
národnosti, až se dozví, že jsou v tzv. plebiscitním území, byli
přímo varováni před opuštěním tohoto území. Je zapotřebí je
informovati, že jim bude poskytnuta v době plebiscitu naše i
mezinárodní

ochrana

a

je

nutno

působit

na

jejich

rozvahu…Odchodem před plebiscitem by zavinili ztrátu i tohoto
území s převážnou většinou našeho obyvatelstva.“1
Profesor Uher komentoval Mnichov článkem Těžká
hodina: „Stalo se to, čemu bychom ještě před několika dny nebyli
uvěřili: naše zděděná vlast je okleštěna, naše soužití s
národnostními menšinami, se kterými jsme po věky na této půdě
žili a vytvářeli cenné životní hodnoty, je roztrháno, plán na
vytvoření spravedlivého domova pro všechny národnosti v duchu
opravdové lidskosti je na dlouho pohřben. Stojíme se smutkem v
srdci nad zničeným dílem, budovaným po dvacet let s láskou a
nemalou horlivostí… Nejtěžší bolest jsme však prožili nad zažitým
zklamáním. V srdci každého z nás hlodá vytrvale myšlenka:
zrazeni!… Hanobení všeho, co nám bylo a jest drahé, nás
nevyrušilo z klidu. Ale strašná skutečnost, že nás zradili přátelé,
spojenci, kterým jsme sloužili ne z povinnosti, ale z lásky a z
vědomí společných úkolů a povinností, ta bolela nejvíc a bolet
nepřestane. Naši přátelé nás připravili i o možnost svaté války,
která by pro nás nebyla bývala zlem nejhorším, třeba by byla
strašná… Odložme různice, nesváry, hádky do klidnějších dob,
příkaz chvíle zní: do jednoho houfu, vytrvat, nedat se, ukázat, že
duch náš neklesl, že nepřátelé čekají marně na to, aby nás viděli
vydávat se jim do rukou dobrovolně... Všichni jsme cítili, že by
bylo lehčí nežít, než žít v této době. Ale všichni jsme si uvědomili,

1

SÚA - f. ČOS, k. 116.
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že dnes máme dvojnásobnou povinnost žít. Nežijeme pro sebe, ale
pro národ. Nemáme na vybranou, musíme svým nástupcům
zachovat, co se dá, odevzdat jim snesitelné životní podmínky. To
je svatá povinnost, od které nesmíme uhnout... Sokolské zdraví,
pevné nervy, mravní síla, národní vědomí, víra v spravedlivou věc
pomohou nám překonat nejhorší doby a udrží v nás živou víru, že
přece jen pravda zvítězí.“1
Atmosféru doby po německé anexi Sudet a dalších území,
za něž byla ČOS činěna spoluzodpovědnou, hořce komentoval
Josef Čapek: „Co jste, štváči, traviči, spekulanti bez svědomí,
udělali z národa, z toho lidu Masarykova pohřbu, lidu
všesokolského sletu, lidu mobilizace… Žádný nepřítel světa se
nedopustil tolika zlého jako vy, vyděrači běd, kteří jste tento
národ tak strašlivě zkazili a zhanobili! Ne ztracená území, ale toto
je národní katastrofa.“2 Do Tyršova domu počaly docházet
anonymy obviňující ČOS z podlosti, nečestnosti a zbabělosti.3
Vedení ČOS se ocitlo ve dvojím ohni. Bylo kritizováno nejen
vlastním členstvem, ale především ulicí, která jej vinila ze
stejných selhání jako představitele státu. Pro malověrné se jeden z
hlavních symbolů odporu změnil přes noc ve zosobnění porážky.
Ve dnech 2. - 10. října byl do vnitrozemí převezen nákladními
auty majetek zabraných jednot. Tato akce, s níž vedení ČOS
počítalo teoreticky již od pádu Hodžovy vlády, proběhla podle
předem stanoveného scénáře. Starostové ohrožených jednot
„…zabezpečili sokolský majetek…, zvláště listinný materiál,

1

Sokolský vzdělavatel, roč. X, č. 8, s. 149 - 150
Psáno do mraků 1936 - 1939, Praha 1993, s. 241 - 242.
3
SÚA - f. ČOS, k. 116.
2
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sokolské prapory a vše, co je důležitou součástí spolkového
života“1 okamžitě po 22. září.
Úroveň sokolských ztrát demonstruje počátek druhé
republiky v celé jeho tragice. Z celkového počtu 50 žup se zábor
dotkl 31. Z 43 žup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jich bylo
postiženo 26 s 370 jednotami a 79 pobočkami. Jenom zde ztratila
ČOS 103 220 členů,2 117 sokoloven a 77 pozemků na jejich
stavbu, 238 letních cvičišť, 15 cvičebních míst a 50 biografů. Po
tzv. Žilinské dohodě a následném vyhlášení slovenské autonomie
byl Sokol z rozhodnutí bratislavské vlády rozpuštěn, jeho majetek
zabaven a předán Hlinkovým gardám. Nic na tom nezměnily
snahy zástupců šesti slovenských žup, kteří se 16. října sešli v
Turčianském Sv. Martině, aby dohodli společný postup. Jednání
vedl starosta župy Detvan Viliam Paulíny, který mj. prohlásil:
„Chceme-li dnes se rozhodovat o změně a o osamostatnění se,
neznamená to, že bychom chtěli bořit a trhat svazky ideové a
bratrské se sokolstvem českým... Jde o to, abychom odvrátili
nebezpečí zániku sokolské práce na Slovensku…“1 Účastníci
jednání, které bylo prohlášeno za přísně důvěrné, se jednomyslně
shodli na následujícím provolání: „1. Prihlašujeme sa k uprímnej
spolupráci v službách nového Slovenska. 2. Uznávajúc nové
pomery, rozhodli sme sa vykonať zmeny po stránke formálnej a
organizačnej. Slovenské sokolstvo pretvoruje sa v samostatný
spolok pod menom »Slovenský Sokol«, ostávajúc so sokolstvom
českým a slovanským v bratskej spolupráci. Slovenský Sokol bude
i ďalej pracovať na telesnej i mravnej výchove národa v duchu
kresťanskom v službách Slovenska a Česko-Slovenskej republiky.
1

Tamtéž, k. 102.
SÚA - f. ČOS, k. 116 a 117 - srv. Jandásek, L.: Tvrdá čísla. In: Sokolský
vzdělavatel, roč. X, č. 9, s. 175 - 176.
2
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3. Pozdravujem slovenskú vládu a veríme ve šťastlivú budúcnosť
Slovenskej republiky.“ Představitelé slovenských žup informovali
o výsledcích svého rokování slovenskou vládu a 22. října rovněž
předsednictvo ČOS. Výbor ČOS vzal na vědomí Zprávu o zřízení
sdružení »Slovenský Sokol« a předsednictvu uložil, aby
„…sledujíc vývoj věcí“2 připravilo případnou změnu stanov. 6.
listopadu se za přítomnosti členů předsednictva ČOS Josefa
Truhláře a Rudolfa Křováka opět sešli zástupci slovenských žup,
aby se – nyní již samostatnému slovenskému Sokolu – dostalo
všech právních organizačních náležitostí. To však byla poslední
iniciativa Tyršova domu na Tisově Slovensku. 14. prosince byl
Slovenský Sokol spolu s Orlem a DTJ rozpuštěn. V šesti
slovenských župách zaniklo 146 jednot a 35 poboček se 49
292 členy, 48 sokoloven, 69 letních cvičišť a 33 biografů.
Na Podkarpatské Rusi ztratil Sokol dalších sedm jednot a dvě
pobočky s 2 556 členy, tři sokolovny, pět letních cvičišť a pět
biografů.3 ČOS
jednotami,

116

tak

roku

pobočkami

1938
a

zaniklo
29

sedm žup s 523

cvičebními

místy

a

v celkovém výsledku ztratila 155 068 členů. Přišla rovněž o 168
sokoloven, 312 letních cvičišť a 88 biografů. Finanční ztráty byly
vyčísleny na 51 660 500 Kč.4
Na rozpuštění Slovenského Sokola reagoval výbor ČOS
18. prosince memorandem určeným ústřední vládě, vládě
slovenské i veřejnosti. Představitelé ČOS mj. uvedli, že
sokolstvo: „…v českých zemiach šírilo znalosť Slovenska a
1

SÚA – f. ČOS, k. 117, 11.11. 1938.
Tamtéž, k. 116.
3
Blíže k tomu viz pozn. č. 1 a dále Uhlíř, J.-B.: Nástin vývoje domácí
sokolské protinacistické rezistence v letech 1938 - 1941, FF UK, Praha 1997 dipl. práce, s. 253 - 264.
4
SÚA - f. ČOS, k. 150. V částce je rovněž zahrnuto 228 letních cvičišť, 77
pozemků pro stavbu sokoloven a 47 biografů.
2
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získaávalo pochopenie pre slovenské potreby…“1 Výbor ČOS
dále připomínal zásluhy Sokola na rozvoji tělesné výchovy na
Slovensku, včetně výstavby tělovýchovných zařízení a protestoval
proti zabavení sokolského majetku, který měl po rozpuštění
slovenských jednot podle zákona a stanov sokolské obce
připadnout ČOS. Slovenská vláda ve své demagogické odpovědi
Tyršově domu uvedla: „Sledujúc vtedy len a výhradne záujem
sjednotením

telovýchovy

a

brannosti,

nesmerovalo

toto

nariadenie tendenčne proti Sokolstvu na Slovensku... Kedže
majetok Sokolstva na Slovensku bol získaný z tunajších
prostriedkov a mal slúžiť práve Slovensku, bylo by šlechetné a na
Slovensku vďačne kvitované, keby zo strany Československej obce
sokolskej neboli činené námitky proti jeho odovzdaniu Hlinkovej
garde…“2

Naposledy

protiprávnímu

postupu

protestovalo
slovenské

vedení
vlády

3.

ČOS

proti

ledna

1939

memorandem, adresovaným vládě Slovenské krajiny, vládě
Republiky Česko-Slovenské a ministerskému předsedovi R.
Beranovi. Uvádělo se v něm mj.: „Odvolávajúc sa na
memorandum zo dňa 18.XII. 1938, ktoré si ČOS dovolila zaslať
vláde krajiny Slovenskej vo veci rozpustenia jednôt a žúp
sokolských na Slovensku… sme… presvedčení, že toto nariadenie
nemá zákonného podkladu a následkem toho, že nemá právneho
podkladu ani opatrenie o správe majetku… podľa úredne
schválených stanov všetkých jednôt a žúp sokolských na
Slovensku na Slovensku veškerý majetok všetkých sokolských
spolkov na Slovensku při ich zániku – teda i úradnom rozpustení
– pripadá ústrediu, t. j. Československej obci sokolskej v Prahe.
1
2

SÚA – f. ČOS, k. 115 - pořad mimořádné schůze výboru ČOS.
Sokol, roč. 64/1938, s. 234.
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Opatrenie, podľa ktorého majetok sokolských jednôt a žúp na
Slovensku bol odovzdaný do správy hlinkovej gardy, považujeme
už teraz za protiprávny do horeuvedených našich nárokov, preto
sa proti tomuto opatreniu so všetkým dôrazom ohradzujeme
žiadajúc, aby vláda krajiny Slovenskej svoje nariadenie č. 70
Úradných novín, pokial sa dotýka sokolských jednôt a žúp na
Slovensku, odvolala a učinila bezodkladné opatrenie, aby majetok
sokolský bol vrátený do vlastníckych rúk. Vyhradzujeme si tieto
naše nároky a práva hájiť a brániť všetkými zákonnými
prostriedkami.“1
Ačkoliv byl ihned po Mnichovu hledán viník, ČOS
setrvala na tradičních demokratických pozicích a jako celek se
nepřidala k mohutnému volání po „odbenešení“. ČOS nabádala ke
sjednocení, k semknutosti, k zintenzivnění pracovního úsilí a co
možná nejrychlejší stabilizaci poměrů. Přesto se našly jednoty,
které nově vzniklou situaci pojaly radikálně. Jako příklad lze
uvést České Budějovice nebo Polnou, kde 39 tamějších sokolů
signovalo tuto výzvu: „Sokol pak nechť si získá zásluhu, že první
přikročil k provádění pořádku a očisty. Napřed ve svých řadách…
a pak v celém národním životě. V Sokole ani jednoho žida!“2
Podobné hlasy nebyly ojedinělé. V drtivé většině případů však
poukazovaly na židy, jejichž mateřštinou byla němčina.
Napjatou vnitřní situaci v Sokole mělo částečně vyjasnit
mimořádné zasedání výboru ČOS, svolané na 23. říjen. Program
obsahoval i tyto body: zajištění majetku v obsazeném území,
Slovensko a Podkarpatská Rus, občanské úkoly sokolské,
Sokolstvo a Slovanstvo, náš poměr k cizině, otázky národně1
2

Sokolský věstník, roč. XLI/1939, č. 2, s. 18.
SÚA – f. ČOS, k. 116
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politické (poměr k Němcům, židům a jiným cizincům), otázky
státně-politické (sokolstvo a řízení státu), hospodářská politika.
Účastníci zasedání zůstali realisty. Neodklonili se od tradiční
ideologie a zachovali věrnost dosavadní politické linii. Zprávy ze
zasedání výboru byly rozeslány s komentářem, který upozorňoval
na skutečnost, že jejich obsah je přísně důvěrný. Rezoluce, kterou
výbor ČOS přijal, patří k základním materiálům, vyjadřujícím
postoj ČOS ke druhé republice: „Sokolstvo je a musí zůstat věrno
základním ideálům, které z nás vytvořily a tvoří sebevědomý
národ, tedy především také demokracii. Má-li však být zachována,
musí být její provádění zbaveno dosavadních vad. Sokolstvo proto
důtklivě žádá, aby politické rozvrstvení národa bylo co
nejpronikavěji zjednodušeno…Strany nechť slouží jedině svému
vlastnímu poslání a navždy se vzdají urputné a nenasytné snahy o
moc, kterou si záměrně proti ústavě rozdělovaly lid a stát a celou
jeho

administrativu

a

hospodaření.

Tato

všemohoucnost

politických stran a z ní hrozící korupce byly hlavním hříchem
dosavadního stranického systému, který je třeba stůj co stůj
vymýtiti…Žádáme, aby již v přípravě nové ústavy a i v ní dostalo
se přiměřeného zastoupení také představitelům vědy, umění a
kultury a velikým osvědčeným, kulturním a mravně výchovným
institucím, mezi nimi i sokolstvu… Nové hranice naší republiky
mají býti stanoveny podle zásady národního sebeurčení za tím
účelem, aby zamezením národnostních bojů bylo odstraněno
nebezpečí války. Dovolávajíce se této zásady, kterou se naše
republika stane státem národním, žádáme, aby při stanovení
konečných hranic naší republiky co nejméně členů našeho národa
bylo od nás odloučeno a aby se zlomky jiných národností v naší
republice co nejrozsáhlejší výměnou zmenšily co nejvíce… Otázka
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židovská buď řešena na základě národnostním a sociálním tak,
aby se přistěhovalci od roku 1914 vrátili do svých původních
vlastí; z ostatních Židů ti, kteří se v r. 1918 přihlásili k národnosti
československé,

aby

se

postupně

zařadili

do

sociálního

rozvrstvení našeho národa poměrně ke své početnosti; ostatní
pak, aby odešli do zemí národů, k nimž se v roce 1930 dobrovolně
přihlásili.“1
V podzimních měsících roku 1938 bylo vedení ČOS
vystaveno zlovolné pomlouvačné kampani.2 Oficiálně na ni v
Sokolském věstníku reagoval 16. listopadu místostarosta Josef
Truhlář: „Lží je tvrzení, že starosta ČOS je svobodným zednářem,
sociálním demokratem nebo národním socialistou. Lží je, že by on
nebo náčelník ČOS byli původu židovského atd., atd… Stydím se v
hloubi duše a trnu přitom hrůzou, čtu-li u představitelů ČOS řady
anonymních dopisů a lístků, plných nejsprostších nadávek a
urážek. To, že by psali sokolové, bratři bratřím!?“3 Místostarosta
kladl poněkud naivní otázku, zda za těmito útoky mohli skutečně
stát členové ČOS. Raněná národní hrdost jistě u řady jednotlivců
či skupin podobné reakce vyvolala. Svědčí o tom stovky
anonymů, dochovaných ve fondu ČOS ve Státním ústředním
archivu. Je ovšem velmi pravděpodobné, že řada z nich pocházela
od lidí, kteří se za sokoly pouze vydávali. V každém případě
právě tyto reakce představovaly nedílnou součást onoho „bahna“
druhé

republiky,

jehož

pokračujícímu

rozkladu

zabránil

paradoxně až 15. březen 1939, přijímaný v tomto kontextu řadou
intelektuálů jako jediné možné řešení.
1

SÚA – f. ČOS, k. 102 - oběžník, 29.10. 1938 nebo Výbor ČOS o nejbližších
úkolech sokolstva, národa a státu. In: Sokolský věstník, roč. XL/1938, s. 524.
2
Blíže k tomu: Uhlíř, J.-B: X. všesokolský slet roku 1938 a podíl sokolstva na
zápase na obranu republiky. In: HaV, roč. 1997, č. 4, s. 68 – 69.
3
Sokolský věstník, roč. XL/1938, s. 557.
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V pozdním podzimu roku 1938 byly ze strany ČOS
vzneseny požadavky na sjednocení tělovýchovy. Přes nadějný
začátek však všechny pokusy ztroskotaly na neschopnosti
reprezentantů velkých tělocvičných organizací, tj. Sokola, DTJ a
Orla, dosáhnout přijatelného kompromisu.1

1

Blíže k tomu: Uhlíř, J., B. - Waic, M.: Sokol proti totalitě 1938 – 1952, Praha
2001, s. 21 - 23.
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