Sokolové v rámci
garnitury

první

rezistenční

Organizované počátky rezistence je nutno hledat v období druhé
republiky. Tehdy byly vyslány bezprostřední impulzy, díky nimž
se nedlouho po 15. březnu počaly formovat první odbojové
organizace - PÚ, OSVO, ON a ZNV. S jistým fázovým
zpožděním pak tento výčet nejvýznamnějších organizací uzavíral
PVVZ. Zatímco PÚ i ON reprezentovaly v rámci rezistence
konzervativnější, umírněný proud, vrcholní představitelé PVVZ
viděli v osvobozovací akci základ lidové revoluce, jejímž cílem
měl být stát socialistického typu, postavený na radikálně
upravených prvorepublikových základech. V tomto ohledu se
PVVZ blížil ZNV, v jehož středu vznikl zřejmě jeden z prvních
politických

programů,

který nesl

název

Nová republika

s podtitulkem Náčrt zásad nadstranického, socialistického státu
demokratického.

Obrana národa1
ON, tzv. armáda v podzemí, 2 vznikala po 15. březnu na několika

1

Blíže k tomu např.: Kural, V.: Obrana národa mezi 15. březnem a 1. zářím
1939. In: HaV, roč. 1970, č. 3, s. 346 - 385; Veselý - Štainer, K.: Odbojová
organizace Obrana národa. In: Z počátků odboje 1938 - 1941, Praha 1969, s.
163 - 208 nebo Brandes, D.: Češi pod německým protektorátem. Okupační
politika, kolaborace a odboj 1939 - 1945, Praha 1999, s. 71 – 87.
2
Šlo o rekonstrukci pěších částí československé armády: „...vzniklo hlavní
velitelství, které reprodukovalo předokupační MNO, tři velitelství zemská
(Čechy, Morava, Velká Praha), jež byla na úrovni velitelství armád a jimž bylo
podřízeno vždy několik divizních neboli krajských velitelství. Ta byla
nadřazena velitelstvím pluků, kterým podléhala velitelství praporů, místní
velitelství, jež představovala roty, členěné na čety a družstva… Tato struktura
měla v létě 1939 představovat asi 200 rámcových praporů.“ – Kural, V., c. d.
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úrovních. Především byla využívána předmnichovská armádní
struktura a její mechanismy. První skupinky ON tvořili aktivní
důstojníci v místech vojenských posádek, jiné se konstituovaly z
důstojníků v záloze na půdě organizací, jakými byli legionářské
svazy, Sokol, Orel, Svaz záložníků atd. ON byla cíleně budována
tzv. likvidační skupinou MNO, jejímž úkolem bylo rozpuštění
české armády a umístění bývalých důstojníků do civilního
sektoru, a skupinami vysokých důstojníků, aspirujících na
hegemonii v jejím vedení. Poměrně nezávisle na vlastní struktuře
ON byly položeny základy vojenského zpravodajství. Zde se
angažovali především tzv. pozůstalí - příslušníci II. oddělení
MNO plk. Moravce - kteří nebyli vybráni k odletu do Londýna.
Mezi akce prvořadého významu patřilo zajištění zbraní, což se
však mnohdy nesetkalo s porozuměním vyšších důstojníků. O
téměř úplné nemožnosti „rozplést“ vznikající síť ON „zespodu“,
svědčí např. složitost, s jakou probíhala integrace, resp.
inkorporace jednotlivých skupin do ON na Moravě. Přesto měla
ON např. oproti PVVZ situaci s výstavbou ilegální sítě podstatně
zjednodušenou, neboť mohla navazovat, resp. obnovovat kontakty
a struktury vzniklé v období první republiky. Ačkoliv si
rozpuštěná

armáda

uvědomovala,

že

boj

o

českou

a

československou nezávislost bude zápasem politickým, převládla
představa, že reprezentační orgán ON bude postaven na
hierarchickém principu prvorepublikového hodnostního žebříčku.
Vstup

vojáků

do

politiky

byl

bezprostředně

zapříčiněn

Mnichovem, který jim znemožnil splnit přísahu a nedovolil
prokázat bojeschopnost armády. Vojáci toužili po smytí této
skvrny, a obnovení cti. Předpokládali, že nyní jsou právě oni
předurčeni k obrodě státu a jeho vnitřních poměrů.
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Prakticky ihned po okupaci vzniklo několik vojenských či
vojenskopolitických uskupení, která směřovala k centrálnímu
vedení v konstituující se ON.1 Na několika schůzkách mezi 19. a
23. březnem bylo v Praze a Brně dohodnuto vytvoření ilegální
vojenské organizace, jejíhož vedení se ujali generálové Ingr, Bílý
a Vojcechovský,2 které lze považovat za první velení ON,
nazývané Radou starších. Osobou, jež řízením likvidace MNO
položila základy pro vznik a rozšíření vojenské rezistence, se
nestal nikdo jiný než ministr gen. Eliáš, budoucí předseda druhé
protektorátní vlády, k němuž se sbíhaly veškeré informace o
výstavbě celé sítě. Jeho kontakty na domácí rezistenci byly
mnohostranné.

Eliáš

udržoval

přímý

styk

s

vedoucími

představiteli ON, vesměs členy ČOS, generály Josefem Bílým,
Sergejem Ingrem, Bedřichem Neumannem, Vojtěchem B. Lužou
a plk. Čeňkem Kudláčkem, představitelem PÚ Janem Jínou,
reprezentantem skupiny tzv. tiskových referentů, ministerským
radou Zdeňkem Schmoranzem a jeho spolupracovníky z úřadu
předsednictva vlády - plukovníky Františkem Havlem, Antonínem
Hronem a pplk. gšt. Václavem Kropáčkem. Eliášovi důvěrníci
byli napojeni na trojici Balabán - Mašín - Morávek a později na
Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD).3 Odbojová role
generála Eliáše je dnes dostatečně známa, méně se však ví o tom,
že tento muž zaujímal důležitý post i v rámci struktury sokolské
1

Např. skupiny kolem bývalého zemského velitele v Čechách, armádního
generála J. Bílého, moravského zemského velitele, divizního generála V. B.
Luži nebo skupinu Avala - Modrý kruh, která se konstituovala kolem J.
Hajšmana a generála Hasala.
2
Srv. např. Veselý - Štainer, K., c. d., s. 168 - 169 nebo Koutek, J., c. d., 30 31.
3
Koordinační centrální orgán, zahrnující zástupce hlavních složek domácí
rezistence první fáze okupace - ON, PÚ a PVVZ. ÚVOD vznikal mezi lednem
a květnem 1940. Blíže k tomu: Kural, J.: Vlastenci proti okupaci. Ústřední
vedení odboje domácího 1940 - 1943, Praha 1997.
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rezistence. Před rozpoutáním II. světové války představovala
zřejmě největší protinacistickou rezistenční skupinu v rámci třetí
říše. Široká podzemní síť, kterou se do počátku války podařilo
vytvořit, korespondovala s plány masivního vojenského povstání,
se kterým velení ON počítalo ve chvíli vzniku války. Snahou
vojáků bylo převzít vedení osvobozovací akce plně do svých
rukou, což ovšem naprosto nekorespondovalo se snahami PÚ.1
Plánovaná vláda pevné ruky, kterou měla být několikatýdenní
vojenská „diktatura“, znamenala především politickou akci, díky
níž mělo být překlenuto poválečné období chaosu a neklidu.
Následný

plynulý

a

samozřejmý

přechod

k

demokracii

prvorepublikového typu znamenal sice snahu po restituci
předmnichovských poměrů, nikoliv však bez podstatných
reformních zásahů.
V ON bylo v letech 1939 - 1942 jednoznačně největší
procento sokolů ze všech rezistenčních organizací vůbec.
Spolupracovala s ní celá řada členů OSVO i ČOS a přestože
těžiště jejich rezistenční práce nespočívalo v činnosti ON, byli
automaticky považováni za její členy. Jednalo se buď o aktivní
armádní důstojníky, jejichž kariéra začala v legiích, kam
směřovali přímo z řad ČOS nebo pod jejím vlivem (pplk. Mašín)
nebo o důstojníky v záloze, kteří, především na malých městech,
v rámci civilních povolání tvořili důležitou místní vrstvu. Do ON
vstupovala rovněž řada členů civilních organizací - vedle sokolů -

1

Odtud obvinění, že se vojáci snaží o diktaturu. ON se za každou cenu chtěla
vyhnout tomu, aby zkonsolidované vedení domácího odboje přešlo do rukou
zkompromitovaných
politických
představitelů
předmnichovského
Československa. Z tohoto
nekompromisního postoje pramenily četné
konfrontace a to nejen s představiteli PÚ, ale též s vedením PVVZ, což mj.
přispělo k oddálení vzniku ÚVODu.
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šlo především o orly a legionáře. To bylo příznačné především
pro Moravu, kde angažovanost sokolů v rezistenci podstatně
přesahovala mantinely jedné organizace. Jako příklad lze uvést
Brno, kde - odhlédneme-li od specifického postavení ZNV - se do
ON zapojili z jednoty Sokol Brno I např. místonáčelník jednoty, a
mistr světa v tělocviku z roku 1938 Jan Gajdoš, ředitel městských
vodáren ing. V. Beneš, technický úředník Zbrojovky F. Dostál,
asistent oční kliniky MUDr. J. Jebavý, náměstek ředitele
městských

vodáren

ing.

L.

Mackerle,

zaměstnanec

Západomoravských elektráren ing. K. Svoboda a elektrotechnik
K. Volf. Ze Sokola Brno III to byli např.: O. Nedbal a J. Pšikal
nebo Tyršovým domem pověřený organizátor sokolské rezistence
v župě B. Pospíšil. Je bezesporu zajímavé, že někteří vojáci se na
ON se kontaktovali právě přes ČOS. Šlo např. o pozdějšího
zástupce velitele ON úseku Brno-sever mjr. P. Navrátila a plk. J.
Petříka. Na Moravě se v ON významně angažoval generál V. B.
Luža, který zde patřil k předním organizátorům vojenské
rezistence. V roce 1939 bylo jeho úkolem rozšiřování sítě ON,
kam se mu podařilo zapojit řadu sokolských skupin. Podílel se též
na podpoře rodin perzekvovaných a na umisťování bývalých
důstojníků čsl. armády ve správním aparátu protektorátu. Lužovo
spojení na Eliáše zprostředkovali plk. L. Tůma, JUDr. J. Appel a
Lužova manželka Milada, která plnila funkci spojky do
Kolvratského paláce, sídla ministerského předsedy. Od Jaroslavy
Eliášové získala Milada Lužová klíče od ilegálního pražského
bytu, kde se poté Luža s ministerským předsedou několikrát
setkal.1 O Lužu se v počátcích budování moravské sítě ON opírali

1
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AHPÚ MO - f. "255", sl. 92143/1969 - Luža Vojtěch.

plk. Pohunek, škpt. Gardavský a škpt. Jelínek. Vedle V. B. Luži
organizoval přípravy pro spolupráci ON a ČOS rovněž S. Voda.
Agilní ON se v relativně krátkém časovém úseku, tj. do
počátku podzimu 1939, podařilo vybudovat po celém území
protektorátu odbojovou síť (Na Moravě se stala zastřešující
organizací a reprezentantkou celé rezistence.) Do ní byli včleněni
buď jednotlivci nebo celé skupiny sokolů z místních jednot,
jejichž představitelé měli povětšinou kontakty na Tyršův dům a
tedy samotnou OSVO. Tak tomu bylo např. v Hradci Králové,
kde tamější - v dubnu založená - sokolská skupina Národní odboj
zanedlouho splynula s odbočkou ON plk. P. Nováka. V
Chomutově se o napojení Sokola na ON zasloužil plk. B. Kasper,
bývalý vzdělavatel místní jednoty. K činnosti jednotlivých
sokolských odbojářů v provinčních jednotách lze uvést desítky
příkladů se společným jmenovatelem - spolupráce OSVO a ON:
župní náčelník Valašské župy Františka Palackého Jan Šrubař byl
zapojen na ústředí ON a z jeho popudu ukrýval zbraně. V
Uherském Hradišti pracoval pro OSVO starosta tamní jednoty H.
Klinkovský, náčelník J. Matějka a činovník dr. M. Soušek. V
Kutné Hoře působili v ON mjr. ing. J. Kozák a kpt. J. Truhlář. V
Chlumci nad Cidlinou organizovali OSVO bývalý náčelník J.
Šetlík a J. Plítek. V jednotě v Hořicích vznikly nezávisle na sobě
hned dvě skupiny, orientující se na výstavbu OSVO, jejichž
spojovacím článkem se stal náčelník dr. V. Buřil. Patřili sem
např.: O. Vančura, J. Bucek a místonáčelníci B. Hátle a F.
Nálevka. Podobně jako ve většině malých jednot, také v Hořicích
šlo zpočátku o práci organizační a zpravodajskou. Později došlo
na výstavbu asi stočlenné organizace, napojené na ON v Hradci
Králové.
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Na Semilsku

organizoval

sokolský odboj

člen

vzdělavatelského sboru Krkonošské župy František Hyška, jemuž
se podařilo napojit na bývalého člena rozhraničovací komise a
exponenta ON, pplk. A. Štrobla. Podle instrukcí přivedl Hyška do
odboje náčelníka semilského Sokola II Martínka a jednatele
Jirana. V Rokycanech se náčelník jednoty F. Řehoř stal vedoucím
místní odbočky ON, kam postupně přizval několik dalších sokolů,
např. M. Pelikána, který počal s budováním rezistenční sítě z
členů okolních jednot. Z jednoty v Hořovicích se do ON zapojil
např. vrchní rada berní správy J. Kubíček. Členové místní jednoty
ve Valašských Kloboukách - starosta J. Papež, členové J. Trlica,
B. Kovalčík a A. Bednář převáželi a ukrývali zbraně a munici,
které získali členové ON ve zbrojovce v Bohuslavicích. Částí z
nich byli vyzbrojeni členové místní ČOS, další byly dány k
dispozici oblastnímu velitelství ON v Uherském Hradišti. Právě
oblast jižní Moravy může sloužit jako typický příklad symbiózy
OSVO s ON: „Mnohé doklady svědčí o tom, jak významnou
složkou ON byly sokolské organizace... V květnu roku 1939 byl
zahájen odboj sokolské obce Uherskohradišťska na ilegální
schůzi náčelnictva v Uherském Hradišti a v červnu téhož roku
došlo už ke včlenění sokolského odboje do ON.“1 Podobný vývoj
proběhl v květnu 1939 i na severu. V Olomouci zakládali
sokolský odboj župní starosta Olomoucké župy O. Smrčka,
náčelník M. Václavík a vzdělavatel F. Malínský. Z pověření ON
zde zajišťoval zbraně člen župního náčelnictva a II. místonáčelník
Olomoucké župy, Jan Formánek.2 Tato spolupráce vedla tak
daleko, že ze sokolů „…byly sestaveny dva pěší pluky, stanoveni
jejich velitelé, dále velitelé skupin, rot a čet, utvořeny skupiny
1

Halama, V.: Obrana národa ve sbírkách Moravského muzea. In: Morava v
boji proti fašismu I, Brno 1987, s. 25.
2
A TJ Sokol Třeboň, dotazníky Domácí odboj 1938 - 1945.
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cyklistů... S některými moravskými župami bylo navázáno spojení,
tak na př. s br. Zdráhalem ze Zlína, s br. dr. Kladivem z Brna, br.
Pacholíkem z Prostějova“1
Mezi

nejvýraznější

osobnosti

české

protinacistické

rezistence patří bezesporu pplk. Josef Mašín2 a ministerský rada
Zdeněk Schmoranz.3 Oba tito členové ČOS organizovali odboj v
rámci svého profesionálního okruhu. U pplk. Mašína proto přímý
styk s členstvem břevnovské sokolské jednoty představoval spíše
výjimku. Mašínovi se totiž podařilo sestavit jednu z prvních
sokolských rezistenčních skupin. Stalo se tak kolem 19. dubna
1939 v Břevnově, kde Josef Mašín vstoupil roku 1932 do Sokola.
Pod dohledem náčelníka Oldřicha Jednorožce4 byla za spolupráce
dalších členů - Josefa Malypetra, Jaroslava Maláka a Františka
Štědrého, organizována skupina, jejíž činnost byla orientována na:
„…převážení třaskavin, výzvědnou činnost, šíření letáků, časopisu
»V boj!« a obstarávání razítek u firmy Pichl, Praha VII, pro
vydávání propustek a pasů do ciziny.“6 Pplk. Mašín patřil k
předním exponentům vznikající ON a úzce spolupracoval s jejím
velením. Nejprve se soustředil na výrobu třaskavin a následné

1

Sokolský věstník, roč. XLIV, č. 16, s. 192.
Blíže k němu: Němeček, J.: Mašínové. Zpráva o dvou generacích, Praha
1998; Procházka, J.: Sestupme ke kořenům...! Příspěvek ke kronice rodu
Mašínů, Lošany 1947; Vozka, J.: Hrdinové domácího odboje, Praha 1946;
Kettner, P. - Jedlička, I.-M.: Tajemství Tří králů. O lidech, kteří nesměli
vstoupit do historie, Praha 1995; Gebhart, J.: Balabán - Mašín - Morávek - tři z
nejlepších. In: Bojovali za nás, Praha 1985, ed. T. Pasák nebo Čvančara, J.:
Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupace
1941 - 1943, Praha 1997
3
Blíže k němu: Bareš, A. - Pasák, T.: Odbojová organizace Zd. Schmoranze
v roce 1939. In: HaV, roč. 1968, č. 6 - 7, s. 1003 - 1033; Týž: Generál Alois
Eliáš a odboj, Praha 1991; Koutek, J., c. d., s. 47 - 49 nebo Nebylo
bezejmenných, Praha 1986.
4
Břevnovský Sokol – O. Jednorožec a spol. – výslechové protokoly in: AMV
- f. 141, k. 320/11, 13 –16.
6
Procházka, J.: Sestupme ke kořenům...! Příspěvek ke kronice rodu Mašínů,
Lošany 1947, s. 103 - 104.
2

91

sabotáže poté na rozmnožování ilegálních časopisů a stavbu
radiostanic. Ke zpravodajské činnosti se Mašín upnul na podzim
roku 1939, kdy se setkal se škpt. V. Morávkem a pplk. J.
Balabánem.

Od

této

doby

se

začala

odvíjet

jedna

z

nejnapínavějších kapitol naší rezistence, kapitola legendárního
boje Tří králů, v níž Mašínovo jméno zářilo jako hvězda první
velikosti.
Pplk. Mašín, který působil jako zástupce velitele 1.
dělostřeleckého pluku v Ruzyni se 15. března 1939 rozhodl
neuposlechnout kapitulačního rozkazu. Chtěl se nejprve bránit
palbou a posléze část kasárenských budov vyhodit do vzduchu. V
tomto směru již podnikl některé kroky a pokračoval v nich i po
příchodu vyšších důstojníků, kteří mu měli v jeho destrukčních
úmyslech zabránit. Nakonec musel být podplukovník odzbrojen
násilím. S okamžitou platností mu byl zakázán vstup do kasáren.
Došlo i na degradaci. Mašínovi se však ještě před příchodem
okupačních vojsk podařilo vyvézt z kasáren pět aut plných
vojenského materiálu, především zbraní a munice, který byl
uskladněn nejprve na Bílé Hoře a později, za pomoci
spolupracovníků, rozvážen do úkrytů v oblasti Prahy (Zličín,
Radost, Řepy, Bubeneč, Dolní Liboc) a středních Čech (Pecerady,
Požáry u Benešova, Lošany, Zbýšov, Damírov). Část zbraní byla
odvezena rovněž do Plzně, do Českého ráje a na Moravu
(Ostrava, Brno). 15. března 1939 se ovšem pplk. Mašín vrátil
domů bez výložek, s utrhanými stužkami vyznamenání a se
stopami zápasu na rukou a obličeji.
Dalším významným rezistenčním pracovníkem, který
svou činností výrazně zasáhl do výstavby ON, byl bývalý
redaktor Venkova Zdeněk Schmoranz. Jeho organizace se ustavila

92

v rámci Tiskového odboru předsednictva ministerské rady a ČTK.
„Myšlenka zapojit důstojníky na ČTK vznikla v prosinci 1938.
Cílem tohoto návrhu bylo založení tajné vojenské zpravodajské
služby, sledující německé přípravy na budoucí konflikt se
současnou kontrolou pochybných elementů domácích formou
několika sítí.“1 Koncem března 1939 vyšlo nařízení, že žádný z
bývalých zpravodajských důstojníků nesmí být zaměstnán v
úřadě, který by se zabýval zpravodajskou činností. Organizace,
nesplňující tento požadavek, byly rozpuštěny. Ministerská rada se
proto 29. března usnesla, aby byla při okresních úřadech zavedena
nová funkce tiskových referentů. Část zpravodajců z II. oddělení
likvidovaného MNO, byla převedena buď přímo do Tiskového
odboru předsednictva ministerské rady nebo do orgánů jemu
podřízených. Byla to přímo klasická ukázka toho, jak se plk. Č.
Kudláček, resp. mjr. J. Weiss a škpt. Vítovec snažili podle potřeb
ON umístit spolehlivé a školené důstojníky do protektorátních
úřadů a institucí. V mnoha případech se tak dělo i podle
konkrétních požadavků vybraných důstojníků. „Skupina tiskových
referentů byla organizována od druhé poloviny dubna pod
rouškou sjednocení tiskové a dozorčí služby. U německých úřadů
byla

tato

reorganizace prosazena

potřebou...

vykonávání

tiskového dozoru v příslušných obvodech okresních úřadů.“2 V
druhém červencovém týdnu byl pořádán přeškolovací kurs pro
vybrané tiskové referenty. Tito byli sice seznámeni se svými
úkoly na okresních úřadech, především se jim však dostalo
instruktáže o potřebách a formách ilegální práce. Měli se
soustředit na informační zpravodajství - na sbírání zpráv
1

Bareš, A. - Pasák, T.: Odbojová organizace Zd. Schmoranze v roce 1939. In:
HaV, roč. 1968, č. 6 - 7, s. 1 006.
2
Tamtéž, s. 1 017 - 1018.
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politického, hospodářského a vojenského charakteru. Skupina
tiskových referentů shromažďovala informace o vývoji v
protektorátu a v období před vypuknutím II. světové války
sledovala dislokaci a přesuny německé branné moci směrem k
polským hranicím. Prostřednictvím dopisovatelů ČTK předávala
zprávy nejen československé zahraniční akci ale též vysoce
postaveným osobnostem, schopným ovlivnit politické dění v
mezinárodním měřítku. Díky římskému dopisovateli ČTK K.
Weirichovi se v září 1939 dostaly dvě zprávy Schmoranzových
tiskových referentů o vývoji událostí v ČSR od mnichovského
diktátu až do srpna 1939 přímo do rukou papeže.1 Další zprávy
byly odesílány prostřednictvím francouzského vyslanectví. V
neposlední řadě je třeba připomenout i několik zahraničních cest
Schmoranzových důvěrníků, při nichž byly vyměněny informace
s československými představiteli na západě. Zprávy tiskových
referentů byly jedny z prvních, které po 15. březnu sloužily
československému exilu k utvoření představy o záměrech
okupační moci i o reakcích obyvatelstva na nastalou situaci.
S ON je rovněž neodmyslitelně spjata historie největšího
ilegálního časopisu V boj,2 s jehož vydáváním počal francouzský
legionář a člen vinohradského Sokola Josef Škalda v úzké
spolupráci s grafikem, malířem

a ilustrátorem Vojtěchem

Preissigem. V letech 1939 – 1941 vyšlo 110 čísel. Vrchní státní
návladní Lidového soudu shrnul v obžalobě skutkovou podstatu
činu následovně: „Již krátce po zřízení Protektorátu Čechy a

1

Weirich, K.: Zpráva o činnosti římského dopisovatele ČTK K. Weiricha
1939 - 1945. In: AHPÚ MO - f. 308 - 103/2.
2
V boj, díl. I. – III., Praha 1992 – 1995, ed. R. Hlušičková, J. Lukešová, B.
Pekárek a I. Šťovíček. Blíže k tomu rovněž Polavský, A.: V Boj, Třebechovice
pod Orebem 1946 nebo týž: Tisk národního odboje. In: Z počátků odboje 1938
– 1941, Praha 1969, s. 265 – 301.
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Morava započaly na jaře v roce 1939 šovinistické kruhy vydávat
týdně

vycházející

protiněmecký

letákový

časopis

zhotovitelé těchto letáků vytvořili průběhem času

V boj…
rozsáhlou

odběrnou síť, s jejíž pomocí byl V boj podáváním z ruky do ruky
rozšiřován po Praze a po mnoha jiných místech Protektorátu.“1

Politické ústředí2
Základy budoucího PÚ byly položeny ve vile E. Beneše v
Sezimově Ústí nedlouho po Mnichovu. V sérii schůzek mezi 11. a
20. říjnem 1938 se zde s exprezidentem, za asistence jeho
osobního tajemníka Prokopa Drtiny, postupně sešli Jan Smutný,
Zdeněk Chytil, Jan Jína, Antonín Pešl, Jiří Sedmík, Václav Girsa
a Zdeněk Bořek-Dohalský. „Stanovisko dr. Beneše vyznívalo v
přání, aby uvedení spolupracovníci s ním zůstali trvale ve styku,
posílali mu informace o událostech a vývoji doma a aby sami se
připravovali na válku, o níž tehdy dr. Beneš předpokládal, že
propukne za 2 - 3 roky. Pro ten případ doporučoval dr. Beneš,
aby se to dělalo, jak jednali za první války on s T. G. Masarykem:
jednak domácí, jednak zahraniční odboj.“3 Exprezident ještě na
letišti před svým odletem z vlasti pověřil P. Drtinu, aby s jeho
pozdravy na rozloučenou navštívil některé osoby,4 s nimiž počítal
pro eventuální odbojovou činnost. Drtina hovořil i s úřadujícím
starostu ČOS a ministrem S. Bukovským, což dokazuje
skutečnost, že si Beneš byl plně vědom možností ČOS. Drtinova
návštěva nabízí i nikoliv zcela nevýznamnou reminiscenci.
1

Polavský, A.: V Boj, Třebechovice pod Orebem 1946, s. 7.
Blíže k tomu: Jelínek. J.: Politické ústředí domácího odboje. Vzpomínky a
poznámky novináře, Praha 1947.
3
Klíma, V.: K historii domácího odboje za druhé světové války. Politické
ústředí a Ústřední vedení odboje domácího. In: Z počátků odboje 1938 - 1941,
Praha 1969, s. 119.
4
P. Šámal, J. Černý, V. J. Klofáč, P. Zenkl, J. Kalfus, J. Nečas, L. Rašín.
2
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Jedním z posledních, které T. G. Masaryk před svým odjezdem v
roce 1914 navštívil, byl tehdejší starosta ČOS Josef Scheiner.
PÚ se posléze konstituovalo ze skupiny, která se ještě
roku 1938 podílela na odesílání prvních zpráv dr. Benešovi.
Patřili k ní J. Jína, L. Rašín,1 P. Drtina, Z. Chytil, J. Smutný, J.
Drábek a dále potom A. Pešl a J. Sedmík. Takto zformované
koordinační centrum se na přelomu druhé republiky a
protektorátu rozrostlo o E. Sobotu, J. Patejdla, I. Kloudu, F.
Němce, B. Laušmana, V. Horu, M. Koháka a Z. Němečeka. PÚ
vycházelo z předpokladu dohody a spolupráce představitelů
bývalých politických stran první republiky a snažilo se naplnit
Benešovy teze o výstavbě reprezentačního orgánu, zastupujícího
české rezistenční hnutí nejen vůči spojencům, ale především v
domácích podmínkách. PÚ bylo ve skutečnosti jedinou politicky
zaměřenou rezistenční skupinou demokratického odboje, která
programově usilovala o restituci prvorepublikových poměrů.
Jedny z prvních zpráv do zahraničí se PÚ podařilo odeslat
prostřednictvím místostarosty ČOS Šolce, s nímž Drtina udržoval
trvalé styky.
Mezi první kroky PÚ tedy patřilo zajištění spojovacích
prostředků k udržování pravidelného spojení s emigračními
středisky a zorganizování politického centra které by - díky svým
členům - mělo dostatečnou autoritu, aby stmelovalo všechny
rezistenční složky. V prvních týdnech po okupaci se Drtinovi

1

Blíže k němu: Uhlíř, J., B.: Národní demokrat Ladislav Rašín. In: HO, roč.
9, č. 9 - 10/1998, s. 219 - 222 a č. 11 - 12, s. 258 – 265; Uhlíř, J., B.: Ladislav
Rašín a výbor na obranu republiky. In: Proglas, roč. IX/1998, č. 7, s. 26 – 29
nebo Uhlíř, J., B.: V otcových šlépějích. Ladislav Rašín. In: Ve stínu říšské
orlice. Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace, Praha 2002, s. 82 –
101.
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přihlásil docent přírodovědecké fakulty Vladimír J. Krajina,1
který sehrál v rámci celé rezistence nebývalou roli a pro PÚ
vybudoval zpravodajskou skupinu. Došlo rovněž k ustavení tzv.
trojky, v níž začali pracovat reprezentanti sociálních demokratů
(J. Nečas), národních demokratů (L. Rašín) a lidovců (F. Hála). Je
jistě pozoruhodní, že ačkoliv PÚ bylo tvořeno drtivou převahou
členů národně socialistické strany, v jeho vedení zpočátku žádný
národní socialista nefiguroval. V PÚ zastávali členové ČOS a
OSVO ještě významnější funkce než v ON. Počátkem léta
přistoupilo jeho vedení k doplnění stávající vedoucí trojky, kterou
rozšířilo o zástupce národních socialistů F. Richtera a agrárníků
L. K. Feierabenda. Tím počalo PÚ fakticky reprezentovat
předmnichovskou vládní koalici a současně se v něm upevnila již
tak dost silná pozice ČOS. Na skupinu, která se - nezávisle na
aktivitě Drtinově - vytvořila kolem předního představitele Maffie
Přemysla Šámala, kancléře kancléře prvních československých
prezidentů, hledělo ovšem dosavadní PÚ s rozpaky. Důvodem
bylo nejen „požehnání“, které si P. Šámal v začátcích své aktivity
vyžádal u představitelů dvou rozhodujících politických stran
druhé republiky R. Berana a A. Hampla, ale i nebezpečí,
pramenící ze Šámalovy tvrdohlavosti sloužit národu i v druhém
odboji. Drtinovi se Šámalův pokus zdál hazardní a to nejen vůči
jeho osobě, ale především vůči eventuálním spolupracovníkům

1

Blíže k němu např.: Uhlíř, J., B.: Vladimír J. Krajina - vědec a politik. In:
HO, roč. 6/1995, č. 1, s. 16 – 20 nebo Uhlíř, J., B.: Nejhledanější muž
protektorátu. In: Ve stínu říšské orlice. Protektorát Čechy a Morava, odboj a
kolaborace, Praha 2002, s. 102 – 111.
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Exkancléř si však prosadil svou.1 Poté, co se do čela PÚ dostal P.
Šámal, který udržoval spojení se Sokolem již v době I. světové
války, se dá konstatovat, že se sokolský vliv na struktuře jeho
výstavby stal rozhodujícím a nabyl téměř hegemonních rysů.
Během července a srpna 1939 se tak ustavil politický sbor, který
byl nazván Politickým ústředím. P. Šámal v něm hrál roli
nadstranického představitele kontinuity republiky i prvního a
druhého odboje. Generálním sekretářem PÚ se stal V. Klecanda.
Členy výboru byli - výše jmenovaní - L. K. Feierabend, F.
Richter, A. Procházka, L. Rašín a B. Laušman, který později
nahradil J. Nečase. Jakési exekutivní komité PÚ pak tvořili B.
Laušman a L. Rašín, F. Richter, V. Klecanda, J. Jína, P. Drtina a
A. Pešl. První garnituru PÚ, mimo reprezentační vedení a
exekutivní komité, dále doplňovali: J. Drábek, J. Hejda, J.
Sedmík, V. Hora, V. J. Krajina, Z. Chytil, F. Němec, J. Cebe, B.
Neuman a V. Bušek s B. Kratochvílem, delegovaní ON. Tato
skupina se soustředila na plnění výše uvedených úkolů k nimž
přibyl požadavek po formulaci ideologického programu a cíle
odboje.
Z nečetných výzkumů konce 60. let vyplývalo, že OSVO
měla ideově nejblíže k PVVZ. Toto nepřesné a zpochybnitelné
tvrzení, založené zřejmě na údajích, které poskytovaly vzpomínky
předního sokolského odbojáře L. Vaňka Počátky sokolského

1
„…trochu romantická a lovecká krev starého revolucionáře a ušlechtilá
vlastenecká snaha prospět opět národu v nových jeho těžkostech nedaly mu
spát a nutily ho k obnovení někdejší činnosti maffiánské v jiných podmínkách...
ani my jsme nemohli nedbat Šámalovy skupiny a musili jsme se do jisté míry
podřídit autoritě jejího vůdce, nechtěli-li jsme, aby naše skupina byla
považována za rušitele žádoucí jednoty vnitřního odboje.“ In: Drtina, P.:
Československo můj osud, Praha 1991 - svazek I., kniha I., s. 386. Blíže
k němu: Uhlíř, J., B.: Zbytečná kancléřova oběť. In: Ve stínu říšské orlice.
Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace, Praha 2002, s. 63 – 68.
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odboje1 a na skutečnosti, že PVVZ vzniklo především z iniciativy
středoškolských učitelů, v jejichž řadách převládali členové ČOS,
je dnes nutno korigovat a to především směrem k PÚ. Nelze
ovšem odhlédnout od skutečnosti, že na mnoha místech existovala
výše zmíněná personální unie mezi ON a PVVZ a že PVVZ se
později stalo nejpočetnější složkou národního odboje. Další
neopomenutelnou skutečností, mluvící pro větší orientaci Sokola
na PÚ, je vlastní ideologický program PÚ, který byl pro národně
socialisticky a národně demokraticky smýšlející ČOS daleko
bližší než mnohdy silně levicový program PVVZ, kde navíc
sokolové nezastávali vedoucí funkce a jejich působnost se
projevovala především na regionální úrovni.

Petiční výbor Věrni zůstaneme2
Zřejmě

nejvýznamnější

organizace

domácí

protinacistické

rezistence. Název PVVZ se vztahoval k manifestu „Věrni
zůstaneme!“, koncipovaném v květnu 1938 J. Fischerem a I.
Sekaninou. Toto provolání, akcentující přísahu E. Beneše nad
rakví T. G. Masaryka a vyzývající k obraně celistvosti státu, bylo
1

Vaněk, L.: Počátky sokolského odboje, Praha 1947, rukopis.
Blíže k tomu: Janeček, O.: O programu Petičního výboru „Věrni zůstaneme“
z let 1940 – 1941. In: Příspěvky k dějinám KSČ, roč. 1966, č. 4, s. 481 – 499;
Kuklík, J.: K problematice vzniku národní fronty v domácím odboji. Vývoj
odbojové organizace PVVZ na území Čech v letech 1939 – 1941, Praha 1976;
Kural, V.: Hlavní organizace nekomunistického odboje v letech 1939 – 1941.
In: Odboj a revoluce, roč. 1967, č. 2, s. 5 – 160; Šimsová, M.: Odbojoví
pracovníci z okruhu YMCA. In: Odboj a revoluce, roč. 1967, č. 3, s. 66 – 124;
Vrabec, V.: Petiční výbor Věrni zůstaneme. In: Z počátků odboje 1938 - 1941,
Praha 1969, s. 211 - 247; Vrabec, V.: Zmařené naděje. Antifašistický
nekomunistický odboj, Praha 1992; Za svobodu do nové Československé
republiky. Ideový program domácího odbojového hnutí vypracovaný v letech
1939 – 41, Praha 1945, ed. K. J. Beneš nebo: Fukátko, J.: Z odboje a z vězení.
Vzpomínky účastníka prvního sledu odbojové skupiny PVVZ, Praha 1947;
Grňa, J.: Sedm roků na domácí frontě, Brno 1968; Kaufmannová, H.: Léta
1938 - 1945. Válečné vzpomínky, Praha 1999; Veselý-Štainer, K.: Cestou
národního odboje, Praha 1947.
2
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z popudu Dělnické akademie publikováno v denním tisku 15. 5.
1938. (Signovalo jej 308 předních osobností veřejného a
kulturního života.) Od 17. 5. 1938 koordinoval akce Petiční výbor
Věrni zůstaneme (PVVZ), jemuž se od počátku září 1938 podařilo
shromáždit více než milion podpisů.
Popud ke vzniku PVVZ jako rezistenční organizace vyšel
z levicových opozičních proudů sociálně demokratických1 a
národně socialistických intelektuálních kruhů. Jejím základem se
stala skupina, shromážděná kolem Dělnické akademie a zástupců
Petičního výboru Věrni zůstaneme, doplněná o představitele
odborů, evangelického duchovenstva, YMCY, svobodných
zednářů, ČOS, Ženské národní rady, Zemského ústředního spolku
jednot

učitelských,

Svazu

poštovních

zaměstnanců,

Unie

železničních zaměstnanců a Svazu dřevodělníků. Oficiální název
PVVZ nebyl užíván, od počátku se vžilo označení „Národní
revoluční výbor“ nebo „Odboráři“. (O významu zkratky PVVZ se
gestapo po celou dobu trvání protektorátu pouze dohadovalo;
organizace byla nejčastěji označována jako „Widerstandsgruppe
Odborari“.)
Na rozdíl od ostatních relevantních organizací první
odbojové garnitury se vedení PVVZ ustavilo s jistým fázovým
zpožděním, na přelomu května a června 1939, kdy vznikly obě
komise – politická a organizační. Politickou komisi, která
představovala faktické vedení PVVZ tvořili J. Fischer, V. Čížek,
J. Fukátko a styčný důstojník ON J. Čihák, komisi organizační

1

V. Patzak, V. Běhounek, M. Rais a J. Franta. Blíže k tomu: Věrni jsme
zůstali. Účast sociálních demokratů v domácím a zahraničním odboji, Praha
1947
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pak V. Žižka, A. Tomas, B Truksa, K. Bondy,1 V. Jankovec, J.
Pešek, V. Housar, O. Wünsch, F. Andršt, J. Čihák a další zástupci
ON – V. Velinský aj. Hájíček.
Cílem

PVVZ,

který

zastával

nekompromisně

protiněmecký postoj, bylo obnovení státní samostatnosti a
nezávislosti, vybudování demokratické, socialistické republiky a
redukce počtu Němců v ní. PVVZ vyžadoval revoluci, nikoliv
restituci.

Odmítal

návrat

k prvorepublikovému

systému

neomezené vlády politických stran, počítal nejen s radikální
očistou

veřejného

života,

ale

i

s zásadními

reformami

v hospodářské a sociální sféře. Jeho snahou bylo vybudovat
podzemní

lidové

hnutí

nikoliv

pouze

celoprotektorátního

charakteru, ale s přesahem do odtrženého pohraničí a na
Slovensko. Jako jediného vůdce zahraničního odboje uznával
PVVZ E. Beneše.
Svou rezistenční síť budoval PVVZ na základě směrnic
z července 1939 podle územního principu – horizontálně a
vertikálně, což přes veškerou strukturální členitost představovalo
jednak dostatečně přímé propojení mezi vedením a místními
organizacemi, jednak relativní samostatnost přidružených složek
(skutečně profilujícími se staly skupiny železničních a poštovních
zaměstnanců). Ačkoliv se v některých případech sítě PVVZ a
civilních skupin ON překrývaly (např. na Hradecku), patřil PVVZ
na konci roku 1939 po prvním velkém úderu gestapa proti odboji
k nejméně postiženým organizacím první rezistenční garnitury.
Jeho vrcholné vedení však bylo přesto postiženo velmi citelně.
1

Blíže k němu: Gebhart, J.: Někteří z mnohých. K činnosti Josefa Fischera,
Karla Bondyho a Miloše Otto Bondyho v českém odboji za druhé světové
války. In: Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě
v letech 1939 - 1945, Praha 1998, s. 145 - 161 nebo Šach, J.: JUDr. Karel
Bondy. In: HaV, roč. 43/1994, s. 142 – 160.
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Mezi říjnem 1939 a únorem 1940 byli zatčeni nejen J. Fukátko,
O. Wünsch, a V. Housar, ale i V. Žižka, V. Čížek, A. Tomas, B.
Truksa a J. Šimsa. V únoru 1940 došlo proto k reorganizaci
vedení. Vznikl tzv. akční komitét PVVZ, v němž bylo politickým
vedením skupiny pověřeni J. Pešek a V. Jankovec, organizačním
K. Bondy a F. Andršt, ideovou problematiku řešil J. Fischer a
vojenskou

J.

Churavý

a

K.

Veselým-Štainerem;

otázky

odborářské připadly J. Sedlmayerovi. První garnituru PVVZ
nahradila garnitura druhá, především pak její odborářská složka.
V rámci nejvýznamnějších rezistenčních organizací počal PVVZ
nabývat na významu s počátkem jara 1940, kdy vznikla
zastřešující organizace domácího odboje - ÚVOD, tvořená
zástupci PÚ, PVVZ a ON. PVVZ reprezentovali nejprve K.
Bondy a F. Andršt, později V. Jankovec a R. Mareš, kteří zde
bezprostředně navazovali na přerušenou diskusi o společném
politickém programu, kterou v létě 1939 vedl PVVZ s ON.
S postupným oslabováním roce OM a faktickou likvidací PÚ se
ÚVOD stále více ztotožňoval s cíli PVVZ, což se projevilo nejen
tím, že se představitelům PVVZ podařilo prosadit, aby se jejich
program poválečného uspořádání ČSR „Za svobodu. Do nové
Československé republiky“ stal základem politického programu
ÚVODu. PVVZ rovněž prosadil integrační tendence, jejichž
výsledkem

se

stal

návrh

statutu

Přípravného

národního

revolučního výboru, zpracovaný J. Fischerem. PNRV měl podle
představ PVVZ nahradit ÚVOD a sjednotit všechny rezistenční
organizace v něm sdružené na bázi programu „Za svobodu“ a
poté se pokusit o iniciaci vzniku Ústředního národně revolučního
výboru Československa, který by sdružil veškerou rezistenci
v protektorátu,
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včetně

komunistické.

Ačkoli

v k přeměněn

ÚVODu nakonec nedošlo ÚNRVČ vznikl v září 1941. Na
jednáních

s ilegální

KSČ

reprezentovali

ÚVOD

výlučně

představitelé PVVZ V. Jankovec, K. Bondy, J. Friedl, J Churavý
a J. Fischer.
Prioritu práce PVVZ představovalo nesporně politické
zpravodajství. Zahraničním odbojovým centrům byly zprávy
odesílány nejprve kurýrní cestou, později pak radiotelegraficky
(vysílací stanice Sparta). PVVZ se rovněž významně podílel na
organizování ilegálních přechodů do zahraničí, nepostižitelných
sabotážích na železnici, technické a finanční podpoře a vydávání
ilegálních tiskovin (tzv. detektivky, Český kurýr) a masových
protinacistických demonstracích (28. 10. 1939).
K výraznému oslabení činnosti PVVZ došlo po nástupu
zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Mezi říjnem 1941
a lednem 1942 zasáhlo gestapo strukturu PVVZ natolik, že došlo
k jejímu téměř absolutnímu zhroucení. Skutečně fatálních
důsledků doznalo zajištění archivu PVVZ, obsahujícího mj. i
systém krycích adres, k němuž došlo u blízkého spolupracovníka
J. Friedla, J. Krásy, 18. 10. 1941. Na jeho základě mohlo gestapo
likvidovat naprostou většinu organizační sítě skupiny. K již
zatčenému F. Andrštovi přibyli J. Friedl, K. Bondy, V. Kaufman,
A. Pollertová, J. Fischer, V. Jankovec, J. Pešek i J. Sedlmayer. Po
částečné konsolidaci na jaře 1942 byl PVVZ znovu těžce postižen
během druhého stanného práva. Jeho zbylé struktury přestaly být
organizačně řízeny po dalším zatýkání, v září 1942. Nositeli jisté
personální kontinuity se poté stali J. Grňa K. Veselý-Štainer,
kteří na podzim 1942 založili na troskách PVVZ organizaci R3 a
zbytkové skupinky, jež se v průběhu roku 1943 orientovaly buď
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na přeživší struktury ON a později na PNRV a odboj
komunistický, nebo na nově vznikající organizace regionální.

Zemský národní výbor1
Posuzování a rekonstrukce významu či priority jednotlivých
organizací první rezistenční garnitury, na jejichž výzkum se
koncem šedesátých let soustředila moderní česká historiografie,
se díky nepřízni doby zastavilo na půli cesty, u konstituování ON,
PÚ PVVZ. Roku 1939 však vzniklo několik dalších skupin, které
dodnes zůstávají v jejich stínu. Jedná se především o OSVO a
ZNV. V předposledním článku z roku 1998, který se ZNV
bezprostředně týká, Odbojáři z Obrany národa souzení jako
»Helfert–Intelligenz–Gruppe«,2jeho autorka M. Šimsová, pojem
ZNV neužívá.
Vznik a vývoj ZNV, u jehož názvu lze předpokládat jistou
návaznost na tradici národních výborů z roku 1918, provází řada
zavádějících teorií. Naše historiografie se doposud neshodla nejen
na jeho autonomní existenci, ale především na jednotícím
označení.

Prakticky

žádná

rezistenční

organizace

se

nekonstituovala s ustáleným názvem; ten se vyvíjel v průběhu
vlastní činnosti a často vznikal dodatečně. U vědomí této
skutečnosti je třeba zdůraznit, že ani u nejvýznamnějších
organizací první rezistenční garnitury by nebylo možno aktivity
1

Blíže k tomu: Peša, V. – Štěpánek, Z.: Těžké počátky. K dějinám hnutí
odporu v Brně. In: HaV, roč. 1968, č. 4, s. 517 - 541; Šimsová, M.: Odbojáři z
Obrany národa souzení jako "Helfert-Intelligenz-Gruppe". In: ČMM, roč.
CXVII/1998, č. 1, s. 107 - 127; Uhlíř, J.-B.: Zemský národní výbor. Jeho
místo v rámci první rezistenční garnitury. In: DaS, roč. 22/2000, č. 1, s. 26 30 nebo týž: Počátky moravského odboje. In: Národní osvobození, roč. 2000,
č. 20, s. 1 a 8.
2
Šimsová, M.: Odbojáři z Obrany národa souzení jako "Helfert-IntelligenzGruppe". In: ČMM, roč. CXVII/1998, č. 1, s. 107 - 127;
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jejich zakladatelů kontinuálně zahrnout pod jednotící název, pro
skupinu později všeobecně uznávaný a používaný. Překlenout
takto vzniklé vzduchoprázdno by bylo více než problematické.
Značné procento rezistenčních pracovníků neznalo název
organizace, na jejíž činnosti se podíleli a tento fakt se logicky
odrazil v pozdější interpretaci.
Ohledně ZNV se v literatuře setkáváme s řadou názvů.
Jedná se např. o Národní výbor, Moravský národní výbor,
„občanskou“ a politickou skupinu nebo civilní sekci a složku ON.
Množství variant poskytují rovněž vyšetřovací protokoly gestapa,
které ZNV označují jako Die Zivilgruppe, Die Intelligenzgruppe,
Helfert–Intelligenz–Gruppe

či

Politische

Organisation

der

tschechischen Intelligenz. ZNV je v memoárech i literatuře
současně řazen jako nedílná součást všech organizací první
rezistenční garnitury, především ON, ale také PÚ a PVVZ.
Vlastní členové ZNV uváděli příslušnost k Zemskému ústředí pro
Moravu, ZNV–ON či ON. Možnost autonomie ZNV naznačila až
v roce 1968 autorská dvojice V. Peša – Z. Štěpánek v článku
Těžké počátky. K dějinám hnutí odporu v Brně1 a nepochybují o
ní ani historikové V. Kural, J. Koutek a J. Gebhart s J. Kuklíkem.
Impuls k přehodnocení a zpřesnění náhledu na postavení a činnost
ZNV způsobily až vzpomínky jednoho z jeho zakládajících členů,
dr. Roberta Konečného z roku 1947, které nesou název Jan Uher v
boji za svobodu.2
Významní

představitelé

brněnského

veřejného

a

kulturního života se začali intenzivněji stýkat nedlouho po
Mnichovu, v půlce října 1938. Spojovaly je nejen vlastní zájmy
1

Peša, V. - Štěpánek, Z.: Těžké počátky. K dějinám hnutí odporu v Brně. In:
HaV, roč. 1968, č. 4, s. 531 - 532.
2
Konečný, R.: Jan Uher v boji za svobodu, Brno 1947. In: arch. autora.
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národní, ale především členství v ČOS, YMCE a zednářské lóži
Cestou světla. Rozhodující roli zde sehrály intelektuální špičky z
řad vysokoškolských pedagogů Masarykovy univerzity. Člena
předsednictva vzdělavatelského sboru ČOS a Sokola Brno I, prof.
Jana Uhra, kontaktoval v jeho univerzitní pracovně prof. Vladimír
Helfert a tuto dvojici ještě do konce měsíce doplnil dr. Konečný,
který byl na Uhra odkázán dalším sokolem - dr. Josefem Kudelou
a prof. Inocencem A. Bláhou. Prof. Uher následně doporučil další
spolehlivé osoby, především z řad ČOS - starostu župy Jindřicha
Vaníčka prof. Vladimíra Groha, ředitele brněnské pobočky
Radiojournalu a člena Sokola Brno II ing. Antonína F. Slavíka,
exposlance za ČSNS dr. Ferdinanda Richtera, člena Sokola Brno I
dr. Ladislava Jandáska, prof. Josefa L. Fischera, prof. Jindřicha
Šebánka a prof. Bohumila Kladivu. Uher a Konečný společně
načrtli plán Kulturní rady moravské, pod jejíž hlavičkou se
uskutečňovala veškerá následná setkání, pořádaná z iniciativy
prof. Uhra na filozofické fakultě. Schůzky se konaly v
posluchárně č. III, v pedagogickém a slovanském semináři a dále
v Uhrově bytě v Masarykově čtvrti. Diskutovalo se především o
soustředění a koordinaci národních sil a vydávání nového
politického týdeníku Odpovědnost. Programové prohlášení, které
Kulturní rada moravská zformulovala, bylo následující: „…je
nutno organizovat všechny síly, které by se mohly účinně postavit
proti fašistické spodině a beranovské reakci a sílit národ, dát mu
nejen naději, ale i pevnou jistotu konečného vítězství…“1
Jedním z nejpodstatnějších úkolů, které se Kulturní radě
moravské podařilo do okupace uskutečnit, bylo vypracování
podrobných
1

map

a

statistických

přehledů,

týkajících

se

Konečný, R.: Jan Uher v boji za svobodu, Brno 1947. In: arch. autora, s. 3.
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demografických, hospodářských a ekonomických otázek druhé
republiky. Díky Uhrovi a Helfertovi se zpracování map ujali
pracovníci Zeměpisného ústavu Masarykovy univerzity a
statistického oddělení magistrátu města Brna. Finanční krytí
zajistily Národní jednota a Ženská kulturní rada. Tento materiál
byl 27. října 1938 odeslán prostřednictvím náměstka brněnského
starosty dr. Bohuslava Ečera do Londýna a odevzdán britské
vládě a členům parlamentu. Současně byly činěny přípravy
eventuálního národního plebiscitu, o němž údajně uvažovala část
brněnských Němců. Ve své vzpomínce navozuje R. Konečný
domněnku, že počátky ZNV spadaly - podobně jako u PÚ - do
prvních týdnů druhé republiky. Ačkoliv personální srovnání
Kulturní rady moravské a ZNV vykazuje řadu shodných jmen,
nelze takto naznačenou kontinuitu přesvědčivě doložit. Současně
však není možno ignorovat skutečnost, že důležité vazby z
Kulturní rady moravské byly v březnu 1939 zakladateli ZNV
oživeny.
Zatímco v Čechách se v období mezi 15. březnem a
počátkem léta 1939 konstituovaly ON, PÚ a PVVZ, na Moravě
byl vývoj poněkud odlišný. Místo PÚ - jediné organizace
demokratické rezistence, která programově usilovala o úplnou
restauraci prvorepublikových poměrů a ve svém vedení de facto
reprezentovala složení předmnichovské vládní koalice - zde zaujal
ZNV, jehož činnost počala v Uhrově pedagogickém semináři. Zde
se ještě do konce března 1939 opakovaně sešli jedni z prvních
účastníků moravského odboje. Vedle J. Uhra to byli především V.
Helfert, V. Groh, R. Konečný a F. Richter. Zásadními se staly
hned první rozhovory, přenesené později z filosofické fakulty do
Uhrova bytu, kde byly do poloviny dubna v hrubých rysech
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načrtnuty mantinely rezistenční činnosti. Každý z přítomných měl
dále vybrat osobní známé, „…muže požívající obecné důvěry,
pevné a charakterově čisté s dobrým politickým rozhledem.“1 Tito
se měli porozhlédnout po dalších vhodných spolupracovnících.
ZNV se jeví jako organizace agilní, což potvrzují brzké kontakty
na OSVO (Ladislav Vaněk), Národní hnutí pracující mládeže
(NHPM) - (František Šmíd), ilegální KSČ (Oldřich Blažek) a Orel
(dr. Vojtěch Jílek), získané v oblasti jižní a střední Moravy.
Pozoruhodná je především účast členů ČOS a OSVO, kteří v
budoucím ZNV sehráli úlohu, již je možno označit za
výjimečnou. Díky iniciativě Tyršova domu a profesorů Groha a
Uhra byla totiž na přelomu května a června na ZNV napojena celá
skupina sokolů z brněnských jednot. Snahou ZNV bylo
„…sjednocovat, usměrňovat a řídit hnutí odporu na celé
Moravě“2 a jeho vrcholný cíl představovalo „…osvobození
republiky a její obnovení aspoň ve starých hranicích a to jako
subjektu

politického

rozhodování

kterékoliv

rozhodování,

nikoliv

evropské

velmoci.“3

jako
ZNV

objektu
zcela

jednoznačně směřoval k vytvoření reprezentačního orgánu
moravské rezistence. Lze konstatovat, že přímo či nepřímo v něm
byly zapojeny všechny relevantní skupiny podzemního hnutí.
Podle nedatovaného organizačního plánu, sestaveného gestapem,
vznikl ZNV spojením civilní, vojenské, komunistické a
mládežnické složky, z nichž se vyprofilovalo zemské vedení
civilní skupiny země moravské, v jehož čele stáli Richter,
Konečný a člen Sokola Brno II notář J. Jaroš. Tomuto vedení
1

Konečný, R.: Jan Uher v boji za svobodu, Brno 1947. In: arch. autora, s. 7.
Peša, V. - Štěpánek, Z.: Těžké počátky. K dějinám hnutí odporu v Brně. In:
HaV, roč. 1968, č. 4, s. 531.
3
Konečný, R.: Jan Uher v boji za svobodu (orig.), Brno 1947. In: arch.
autora, s. 7.
2
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následně podléhalo šest krajů - Moravská Ostrava, Brno - město,
Brno - venkov, Olomouc, Uherské Hradiště a Jihlava. Základní
organizační síť ZNV byla dobudována v době, kdy v Čechách
ještě nebylo plně konstituováno vedení PVVZ.
Nejvýznamnější se jeví spolupráce ZNV s největší
odbojovou organizací ON, která aspirovala na vedoucí postavení
v odboji. Její snahou bylo osvobození a obnovení republiky a k
tomuto cíli směřovala i skrze sjednocování a podřizování menších
rezistenčních skupin. V očekávání brzkého počátku války a
porážky Německa, se ON do konce léta podařilo vybudovat
celoprotektorátní síť armády v podzemí. Politické ambice ON
však nebyly z řady důvodů - především díky snaze ujmout se na
přechodnou dobu vedení státu - přijatelné nejen pro PÚ, ale i
PVVZ. ZNV, který na ON podle Konečného narazil „zcela
náhodně“, se s ní kontaktoval prostřednictvím škpt. Čestmíra
Jelínka, mjr. Františka Ptašínského, a plk. Ladislava Kotíka v
posledních dubnových dnech. Vedení moravské ON na ZNV
opakovaně naráželo na krajské úrovni. Zástupci ON hlásili „….že
se proto nedaří náborové pokusy, poněvadž dotazované osoby se
odvolávaly na to, že prý již jsou členy nějaké tajné organizace,
která sleduje stejné politické snahy jako ON…“1 V polovině
května 1939 (gestapo klade tuto událost do poloviny června),
proběhla schůzka vedení ZNV a ON, na níž bylo - podle
Konečného verze - dohodnuto, že se ZNV stane autonomní
složkou ON jako její politické vedení.2 Tohoto setkání se účastnili
škpt. Jelínek a plk. Kotík, prof. Uher, dr. Richter a dr. Konečný.
1

VÚA - f. sb. vzpomínek, č. 152 a 107, s. 62 - 63.
MZM - f. BXI/II - S 13 - Konečný, R.: Obrana národa. Théze k historii
jejího vzniku na Moravě a ve Slezsku, s. 2.

2
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Vojáci se údajně měli ve svých akcích nadále podřizovat
rozhodnutí politického vedení. Následkem této dohody se ON
rozdělila na rovnocenné části občansko-politickou a vojenskou,
což u ZNV vedlo ke zrušení statutu vojenských poradců. Příliš
sugestivní Konečného líčení je ovšem v přímém rozporu s
tvrzením zemského velitele ON na Moravě gen. Bohuslava
Všetičky, z jehož výslechů vyplývá, že se on i jeho nejbližší
spolupracovníci obávali přílišného vlivu ZNV, který podle jejich
názoru mohl negativně ovlivňovat nejen organizační výstavbu
ON, ale také její údernou sílu. Další nebezpečí spatřovali vojáci v
možné ztrátě dosavadní hegemonie ve vedení odboje. Všetička
proto nařídil plk. Kotíkovi a škpt. Jelínkovi „…se vší důrazností
začlenit skupinu Richtrovu a pokud možno také skupinu učitele
Blažka, tj. ilegální skupinu KSČ, do ON.“1 Na základě těchto
skutečností je třeba Konečného kategorické tvrzení posunout do
jiné roviny. Zdá se, že ON užší kontakty se ZNV přivítala a
ochotně mu předala svou agendu, týkající se politické
problematiky, neboť ve fázi přípravy protiněmeckého povstání ji
tento faktor nadále neomezoval. Další schůzka, na níž byla
budoucí spolupráce mezi ZNV a ON diskutována detailněji,
proběhla v prvních červnových dnech za účasti Richtera, Uhra,
Konečného, Jelínka, Kotíka, Hudečka a Šmída v lese u Rapotic.
Symbióza ZNV-ON je pro drtivou většinu autorů natolik
neprůhledná, že ji mylně interpretují jako „vstup“, resp.
„splynutí“ ZNV s ON. Skutečnost, že ZNV byl i po navázání
úzkých vztahů s ON plně autonomní vyplývá podle Konečného z
požadavků samotných členů ON: „…Plukovník Kotík trval na
tom..., abychom měli »hlavy«, které by zastupovaly skupiny vůči

1

VÚA - f. sb. vzpomínek, č. 152 a 107, s. 63.
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sobě navzájem. Za skupinu vojenskou, která dala název celému
prvnímu odboji moravskému, to byl generál Všetička. Za naši
skupinu občanskou či politickou, poslanec Richter.“1 Přední
představitel moravského PVVZ Josef Grňa, autor pamětí Sedm
roků na domácí frontě, byl ovšem přesvědčen o naprosté
nadřazenosti ON: „Na Moravě měli vojáci v rukou vše a všechny
civilní složky byly bezprostředně podřízeny vojenskému velení
organizace.“2 Pozoruhodná shoda panovala v ZNV-ON i ohledně
definitivního vypořádání se s bývalými československými občany
německé národnosti: „…lidským způsobem, ale způsobem
rozhodným, budou vystěhováni od nás všichni Němci hned v
prvních dnech, než bude mít mezinárodní politika kdy snad
protestovat a to tak, aby naše zahraniční vláda nebyla nijak tímto
rozhodnutím dotčena a mohla s klidným svědomím říci, že tak
rozhodl národ doma.“3
Vedle organizační výstavby, která pokračovala až do
likvidace skupiny, se ZNV zaměřil především na akce
propagandistického charakteru. Patřila k nim letáková proklamace
Hnutí pro svobodné Československo a letáky v cizojazyčných
mutacích určené zahraničním novinářům, zpravodajství a s ním
spojená problematika kurýrní (styky ZNV s PÚ jsou doloženy od
května 1939). Důležitou roli hrála rovněž finanční podpora
rodinám perzekvovaných. Po sblížení s ON se ZNV zaměřil
především

1

na vypracování

politického programu. Důležitý

Konečný, R.: Jan Uher v boji za svobodu (orig.), Brno 1947. In: arch. autora,
s. 10.
2
Grňa, J.: Sedm roků na domácí frontě, Brno 1968, s. 31.
3
MZM - f. XI/II - S 17/1.
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dokument s názvem Nová republika1 vznikal na základě diskusí,
vedených předními představiteli ZNV, především R. Konečným,
J. Uhrem, O. Blažkem a V. Helfertem. Představoval Náčrt zásad
nadstranického, socialistického státu demokratického2 a lze jej
označit za jedny z prvních, ne-li vůbec první teze, konkretizující
proměny

poválečného,

znovusjednoceného

Československa.

Nová republika obsahovala osm zásadních bodů, které však byly
rozvedeny a souvisle písemně zachyceny až v rozmezí května a
června 1945. Pro realizaci širší odbojové akce se ZNV podařilo
ustavit Kulturní a školskou komisi (KŠK), která vznikla počátkem
června pod hlavičkou Národního souručenství (NS), jediné české
protektorátní politické strany. KŠK měla působit na Brněnsku a
navazovat styky s moravskoslezskými kraji, což dokonale
umožňovalo krytí rezistenční činnosti. Oficiálním posláním KŠK
bylo „…organizovat, hájit a prohlubovat kulturní a školský život
v kraji brněnském a navázat součinnost s ostatními kraji
moravskoslezskými…“3 Předsedou programové sekce KŠK byl v
červenci zvolen Jan Uher, čímž se stal také členem předsednictva.
Uhrovi se rovněž - jako jedinému krajskému vedoucímu ZNV
(Brno - venkov) podařilo do počátku války na jeho kraj navázat
okresy, k nimž patřily Vyškov, Tišnov, Ivančice, Boskovice a
vlastní Brno - venkov. Jan Uher tak na sklonku léta 1939
představoval spolu s Robertem Konečným - který se na počátku
září stal moravským zástupcem Ferdinanda Richtera pro PÚ jeden z nejvýznamnějších politických elementů moravské
rezistence vůbec. Richter byl do Prahy ze strany ZNV vyslán
1

MZM - f. XI/II - S 17/1.
Tamtéž, s. 5.
3
Konečný, R.: Jan Uher v boji za svobodu (orig.), Brno 1947. In: arch. autora,
s. 6.
2
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koncem srpna se záměrem navázat užší kontakty právě s PÚ a
zvolením do jeho vrcholného vedení se úspěšně dostal do samého
centra odbojového dění. Skutečnost, že první krok byl učiněn z
Brna, vyvrací četné domněnky, že právě tehdy se ze ZNV stala
jakási „pobočka“ PÚ. V poslední fázi existence skupiny, na
podzim 1939, bylo s prof. Vladimírem Klecandou, předním
činitelem PÚ, v Praze dohodnuto, že si ZNV zřídí funkci
generálního tajemníka, jímž se stal R. Konečný.
14. listopadu 1939 byl brněnským gestapem zatčen
František Šmíd, který zakrátko podlehl brutálním vyšetřovacím
metodám a uvedl celou řadu usvědčujících skutečností nejen o
NHPM, ale především o ZNV. Tento tragický „proval“ znamenal
definitivní počátek konce první odbojové garnitury. Od ZNV
vedlo přímé spojení nejen na ON, ale i do Prahy k PÚ. 18.
listopadu se konala schůzka exekutivního výboru PÚ v bytě dr. B.
Kratochvíla v Nostickém paláci, kde byli přítomni téměř všichni
čelní příslušníci organizace, včetně F. Richtera, jenž - v rozporu
se všemi pravidly rezistence - písemně zaznamenával průběh
jednání. V ranních hodinách 20. listopadu bylo v Brně zatčeno
téměř celé vedení ZNV. Na F. Richtera došlo o dva dny později.
Jeho dopadení znamenalo pro odboj katastrofu dosud nevídaných
rozměrů. Gestapo u něj našlo mj. i zápisky z poslední schůzky PÚ
se jmény osob, jež byly účastny hovoru na nedávné schůzce na
Malé Straně (dr. J. Cebe, dr. P. Drtina, ing. V. Grégr, I. Herben,
prof. V. Klecanda, dr. B. Laušman, dr. Z. Mejstřík, zástupce ON
gen. B. Neumann). První garnitura PÚ byla téměř bez výjimek
zlikvidována. Část jeho vedoucích představitelů byla zatčena, část
ihned odešla do emigrace a zbytek položil základy ÚVODu.
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Jména vedoucích činitelů ZNV (Uher, Konečný, Richter)
se překvapivě často objevují v memoárové i odborné literatuře. I
tato

skutečnost

svědčí

o

významu

organizace,

kterou

reprezentovali. K tomu uvádí J. Grňa: „Již na jaře 1939 jsem
pozoroval, že se na Brněnsku organizuje kromě nás i jiná skupina.
První stopy mne vedly k prof. Masarykovy university dr. Janu
Uhrovi, s nímž jsem se pokoušel navázat styky… Věděl jsem, že
Uher má nějaké spojení v učitelstvu, a brzo jsem byl utvrzen ve
svých předpokladech, že se určité nitky sbíhají kolem jeho
osoby… Podobné stopy jako k Uhrovi vedly… zejména k poslanci
Richtrovi a doc. Konečnému.“1 V podstatě identicky operují se
jmény Jana Uhra a Roberta Konečného i další významní odbojoví
představitelé, např. V. Černý, L. Vaněk a V. Klíma.
Je na místě poukázat na jistou paralelu mezi snahou ZNV
a následnými tendencemi ÚVODu, který z jara roku 1940
inklinoval k vedoucí reprezentativní úloze celého odboje. Role,
kterou ZNV sehrál v rámci první garnitury rezistenčních
organizací, by již neměla být nadále pomíjena. ZNV plně obstojí
vedle skupin, jakými byly ON, PÚ i PVVZ a OSVO a stejně jako
ony by měl být uváděn v učebnicích. Jeho vřazením mezi
nejvýznamnější organizace první rezistenční garnitury bychom se
jeho neadekvátního nadhodnocení rozhodně nedopustili.

1

Grňa, J.: Sedm roků na domácí frontě, Brno 1968, s. 29 – 30.
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