ČOS v české protektorátní společnosti
Proměny české protektorátní společnosti
O přesnější vymezení charakteru Protektorátu Čechy a
Morava jako geopolitického útvaru, se pokoušeli mnozí. Jednou
z nejvýstižnějších

charakteristik

však

představuje

okrajová

poznámka státního tajemníka SS-Brigadeführera Wilhelma
Stuckarta1: „Protektorát je originální, samostatný výtvor národně
socialistického státního myšlení. Nespadá pod žádnou obvyklou
státní formu a jest bez předlohy. Proto nemůže býti na protektorát
použito učení státoprávní vědy, které platí pro jiné státoprávní
útvary.“2 V českém prostředí se na otázku co to byl protektorát
ve svých analýzách a komentářích

pokoušel odpovědět už

právník a publicista Emil Sobota,3 ještě v době existence tohoto
útvaru. Naposledy se o vymezení – či definici – Protektorátu
Čechy a Morava pokusil právní historik Pavel Maršálek v práci

1

Stuckart, Wilhelm (1902 – 1953), od června 1933 státní tajemník pruského
ministerstva kultury, poté člen pruské státní rady, od roku 1934 státní sekretář
říšského ministerstva sociálních věcí, od roku 1935 státní sekretář ministerstva
zahraničních věcí, účastnil se tvorby tzv. Norimberských zákonů, 1936 vstup
do SS, v lednu 1942 účastník konference ve Wannsee, 1945 zatčen, 1949
odsouzen ke čtyřem rokům vězení, 1953 zemřel na následky autonehody.
Autor děl o nacionálněsocialistické právní teorii.
2
Maršálek, P.: Protektorát Čechy a Morava. Státoprávní a politické aspekty
nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939 – 1945, Praha 2002, s.
27.
3
Emil Sobota (1892 – 1945), 1910 maturita na gymnáziu, 1916 promoce na
právnické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity. 1916 – 1918
advokátní koncipient v Olomouci, 1918 – 1919 tajemník olomouckého
Národního výboru, poté tajemník poslaneckého klubu Státoprávní demokracie,
1919 – 1920 úředník Českého zemského správního výboru, 1920 – 1921
úředník ministerstva železnic. 1921 – 1939 úředník legislativně-politického
odboru KPR, 1939 – 1945 úředník KSP. Od r. 1925 politicky činný
v sociálnědemokratické straně. Od r. 1938 ministerský rada. Pro svou
rezistenční činnost zatčen 13. 4.1945, zavražděn 24.4. v pankrácké věznici.
Z jeho pozůstalosti byly sestaveny a knižně vydány práce Co to byl protektorát
(1946) a Glossy 1939 – 1944 (1946).
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Protektorát Čechy a Morava. Státoprávní a politické aspekty
nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939 - 1945,1
který jednoznačně konstatuje, že Protektorát Čechy a Morava
„…nebyl nikdy protektorátem v klasickém slova smyslu – ani na
začátku okupace, tím méně kdykoliv později.“2
Naše

historiografie

dosud

nevěnovala

adekvátní

pozornost rozdílům v nazírání protektorátu ze strany říšských
Němců a Němců sudetských. Výsledky pokusu o toto srovnání
do jisté míry překvapí. Nejedná se pouze o očekávané názorové
odlišnosti, ale především o mírou zjednodušování a radikalismu
ze strany představitelů sudetských Němců. V tomto srovnání je
samozřejmě možné opřít se např. o známou práci

Stuckartovu

Neues Staatsrecht3 nebo státního tajemníka SS-Gruppenführera
Karla H. Franka4 Čechy a Morava v Říši.5 Pochopitelná
autocenzura vydaných publikací však málo svědčí o genezi
vlastních textů, jejichž podklady lze spatřovat i v nedávno
objevených dokumentech v berlínském Spolkovém archivu (BA)
a pražském Státním ústředním archivu (SÚA). V osobních aktech
W. Stuckarta v BA se nachází i devatenáctistránkový rukopis Das
Protektorat Böhmen und Mähren im Grossdeutschen Reich6 z jara
1939, na jehož koncepci se kromě autora svými vpisky dále
podíleli ministerský rada Ilz, vrchní státní rada Klas, ministerský
1

Praha 2002
Protektorát Čechy a Morava. Státoprávní a politické aspekty nacistického
okupačního režimu v českých zemích 1939 - 1945, Praha 2002, s. 26.
3
Leipzig 1939.
4
Frank, Karl Hermann (1898 – 1946), šéf propagandy SdP, 1935 – 1938
poslanec parlamentu ČSR, 1938 zástupce říšského komisaře pro sudetské
území a poslanec Říšského sněmu, od března 1939 státní tajemník v Úřadu
říšského protektora, od srpna 1943 státní ministr pro Čechy a Moravu, de facto
převzal pravomoci říšského protektora, 1945 zatčen, 1946 odsouzen k trestu
smrti a popraven.
5
Praha 1941.
6
BA – f. RJM R 1501/3775.
2
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rada Globke a vrchní státní rada Arbesser. Vedle této programové
koncepce komentující jednotlivé body výnosu o zřízení
protektorátu lze postavit méně obsažný, nikoliv však méně
důležitý ideový pamětní spis K. H. Franka Die Behandlung des
Tschechen-Problems

und

die

zukünftige

Gestaltung

des

böhmisch-mährischen Raumes,1 který v době, kdy se uvažovalo o
rozdělení protektorátu mezi sousední říšské župy (Sudetengau,
Niederdonau, Oberdonau, Oberschlesien), zdůrazňoval vlastní
smysl jeho existence jako celku a argumentoval nejen důvody
hospodářskými a sociálními, ale odvolával se i na historický
vývoj a překvapivě i na rasovou problematiku.
Protektorátní společnost je třeba nahlížet z řady různých
úhlů už jen proto, protože její definice – odpovídající heslu
výkladového slovníku – je prakticky nemožná; podobně je tomu
např. u společnosti prvorepublikové, poúnorové či polistopadové.
Podrobnější pohled rozlišuje např. hlediska politická, národnostní,
náboženská, sociální, kulturní nebo vzdělanostní.
Česká protektorátní společnost nebyla v žádném případě
homogenní a jejím souhrnným jmenovatelem bylo stýkání
konkrétních osob na konkrétním místě, tedy na území
protektorátu.

Byla

tvořena

občany se

státní

příslušností

Protektorátu Čechy a Morava, tedy Čechy a Židy.2 Česká
protektorátní společnost byla nejhomogennější nepochybně z
hlediska příslušnosti k politickým stranám. 98,4% českých mužů
se stalo členy Národního souručenství (NS); příslušnost

1

SÚA – f. ÚŘP – 114-9-83.
K národnostní problematice např. Matoušek, K.: Hospodářský zeměpis druhé
republiky, Praha 1939 nebo Uhlíř, J., B.: Druhá republika. Stát, který nikdo
nechtěl. In: HO, roč. 14/2003, č. 5/6, s. 123.
2
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k extremistickým politickým organizacím typu Vlajky byla
z hlediska celoprotektorátního zcela zanedbatelná.
Na atmosféře protektorátní společnosti se výrazně
podepisovala i aktuální politická situace. Budeme-li srovnávat,
pak nesporně jinou byla protektorátní společnost od vzniku
protektorátu do vypuknutí války, jinou byla po německém
vítězství na západě, po útoku na SSSR a nástupu zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha, po atentátu na něj, po
Stalingradu, invazi v Normandii, osvobození Říma a Paříže,
sebevraždě vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera a pádu
Berlína i po vzplanutí Pražského povstání.
Nálady a trendy české protektorátní společnosti lze do jisté
míry vysledovat z konkrétních pokynů při řízení protektorátního
tisku, udělovaných

českým novinářům Úřadem říšského

protektora, resp. SS-Hauptsturmführerem Wolfgangem W. von
Wolmarem, při pravidelných tiskových konferencích v letech
1939 – 1941.1 Z jiného úhlu pak atmosféru české protektorátní
společnosti nahlíží Stanislav Kokoška, který popisuje řešení krize
okupační politiky v roce 1944.2
Česká

obec

sokolská

(ČOS)

působila

na

českou

protektorátní společnost jako představitel a nezpochybnitelný
nositel kontinuity nejen demokratického režimu první republiky,
ale především jako reprezentant snah o národní nezávislost
posledních desetiletí habsburské monarchie. Byla tak vnímána
nejen samotnými členy ČOS, ale i českou veřejností, která
v drtivé většině odmítala jak vývoj pomnichovský, tak i vznik
1

Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara, Praha 2003, ed. J.
Končelík, B. Köpplová a J. Kryšpínová
2
Kokoška, S.: Krize nacistické okupační politiky v Protektorátu Čechy a
Morava v roce 1944 a pokusy o její překonání. In: SoD, roč. VIII/2001, č. 4, s.
591 – 620.
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Protektorátu Čechy a Morava. ČOS byla vedle NS největší
dobrovolnou protektorátní organizací a vliv jejího působení na
nejširší vrstvy byl z hlediska národního vývoje nesporně
podstatnější. Disciplína, k níž byli členové ČOS vedeni,
představovala záruku boje proti defétismu a pocit sounáležitosti k
celku s nezpochybnitelnou národní tradicí zavazoval. Oficiální
role

proto

ČOS

uvnitř

protektorátní

české

společnosti

představovala uklidňující a stabilizační faktor. Její role byla
ovšem vytěsněna do sféry čistě tělocvičné, sportovní a částečně
kulturní. Základy funkčních mechanizmů však zůstaly zachovány,
a proto bylo možno pod rouškou oficiální činnosti organizace
budovat činnost ilegální. Role ČOS v protektorátní společnosti
byla proto dvojí. Představovala viditelnou, výhradně národně
orientovanou organizaci, využívající všech možností k upevnění
zbylých pozic a zároveň jednoho z nejvýznamnějších odpůrců
nově nastoleného režimu. Nespornou výhodu Obce sokolské
v odboji (OSVO)

představovala oficiální existence mateřské

organizace, která – až do podzimu 1941 – programově kryla její
rezistenční činnost.
Vztah okupační moci k ČOS, legionářským spolkům, či
Skautu

a jiným podobným organizacím, které tvořily jádro

občanské společnosti první republiky, resp. její vedoucí vrstvu,
byl

od

počátku

vysoce

negativní.

prvorepublikovému systému,

Inteligence,

loajální

byla rovněž považována za

potenciální říši nepřátelský element, jehož vliv bude nutno dříve
či později zcela vymýtit.
V pohledu
představovala
organizaci,

německé

ČOS

jejíž

protektorátní

šovinistickou,

pouhá

existence

protiříšsky
narušovala

společnosti
smýšlející
začleňování

protektorátu do říše. Extrémní názor k ČOS, resp. OSVO, zaujala
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po atentátu na Heydricha SD, která Sokol označila za organizaci
teroristickou.

Vztah ČOS k protektorátnímu establishmentu
Negativní a zásadně podezřívavý postoj, který ČOS nemohla od
vzniku protektorátu nezaujmout k reprezentantům okupačního
aparátu, lze charakterizovat jako ostražitě vyčkávavý. Zásadně
měnit se počal současně s rozhodnutím Tyršova domu o vzniku
vlastní rezistenční sítě v polovině roku 1939. Všudypřítomné
prvky glajchšaltace, jež se ČOS rozhodně nevyhnuly a které
prostupovaly celou protektorátní společností, pak jen vedení
sokolské rezistence utvrzovalo ve zintenzivnění a prohloubení
odbojových aktivit. Šlo o jedinou možnou obranu, neboť Tyršův
dům již naprosto nerozhodoval o bytí či nebytí sokolské
organizace jako takové.
Vrchol

totálního

negativismu

reprezentantů

Sokola

představovalo období po nástupu Reinharda Heydricha, úzce
spojené se vznikem rezistenční organizace Jindra. Řada sokolů,
která padla za oběť prvnímu stannému právu, včetně náčelníka
Augustina Pechláta, byla příčinou dále prohloubené latentní
nenávisti,

která

u

konkrétním myšlenkám

některých
na

jedinců

pomstu.

Tato

vedla

ke

pomsta

se

konkretizovala v přímé a intenzivní podpoře desantu Anthropoid.
Naplnění mise Anthropoidu pojali sokolové kolem Josefa
Gabčíka a Jana Kubiše jako otázku cti.
Zcela

jiný postoj

zaujala

ČOS

vůči

jednotlivým

protektorátním vládám. Zvláště živé styky udržovala sokolská
reprezentace s předsedou první protektorátní vlády Aloisem
Eliášem, členem ČOS. Na počátku okupace tvořila vláda i státní
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prezident

integrální

součást

opozice.

Následný

proces

glajchšaltace, byť měl navenek na vládu, ČOS a celou
protektorátní společnost stejný dopad, počal vytvářet mezi
Kolovratským palácem a Tyršovým domem jistý odstup, který
však nikdy nepřerostl do roviny osobní. Eliášova vláda byla
jedinou vládou protektorátu, kterou byli zainteresovaní sokolové
ochotni do značné míry podporovat a angažovat se pro ni. Vše, co
následovalo po nástupu Reinharda Heydricha, je nesrovnatelné už
jen z toho důvodu, že ČOS přestala existovat a její reprezentace
se proto nemohla vymezovat vůči vládám následujícím. Jisté však
je, že sokolům, stejně jako většině národa, se vláda Jaroslava
Krejčího a Richarda Bienerta totálně odcizila, což do značné míry
zavinila hluboce opovrhovaná osobnost ministra lidové osvěty a
školství Emanuela Moravce.
Poněkud jinak tomu bylo se vztahem ČOS a sokolů ke
státnímu prezidentovi Emilu Háchovi, kterému sokolové vyjádřili
masovou podporu vstupem do NS. Po Neurathově odchodu byl
Hácha v drtivé většině případů jako nešťastný, manipulovaný a
opuštěný stařec, kterému až do konce protektorátu projevovalo
obyvatelstvo protektorátu – včetně sokolů – tichou účast a
sympatie.
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