Sokolové v rámci
garnitury

druhé

rezistenční

Ústřední vedení odboje domácího1
V polovině ledna 1940 obdržely prostřednictvím Tyršova domu
všechny sokolské jednoty nařízení zemských prezidentů „…jímž
se spolkům v důsledku ústavních změn zakazuje užívati názvů,
upomínajících

na

státoprávní

poměry

bývalé

republiky

Československé.“2 Současně s tímto nařízením byly veškeré
součásti ČOS upozorněny na oficiální změnu názvu organizace na
Českou obec sokolskou. Samotné vedení Sokola dosud užívalo
převážně názvu Obec sokolská, vytvořeného na oficiálních
dokumentech prostým vymazáním adjektiva Československá. V
archivech jednotlivých sokolských jednot, z nichž většina
reagovala na výše uvedené nařízení na přelomu ledna a února, lze
nalézt oznámení okresním policejním úřadům o splnění této
povinnosti.3
Na počátku roku 1940 shrnovalo názory vedení ČOS
provolání předsednictva určené valným hromadám žup, které se
uskutečnily mezi 18. únorem a 28. dubnem: „Mužné odhodlání,
vzájemné bratrství a sesterství, vytrvalost, činorodá, ustavičná a
přece neokázalá každodenní práce a hluboká víra v sebe i národ,
jež proniká celým dílem Tyršovým a Fügnerovým, nechť vnikne
nám všem až do morku kostí. Jenom tak budeme opravdu hodni

1

Blíže k tomu: Kural, J.: Vlastenci proti okupaci. Ústřední vedení odboje
domácího 1940 - 1943, Praha 1997.
2
A ČOS Čimice.
3
Např. AHMP - f. Spolkový katastr XIII/3 - TJ Sokol Karlín, k. 21.
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sokolského jména.“1 Nedlouho před svým zatčením, ve vysloveně
prognostickém duchu, napsal starosta ČOS J. Truhlář pro
Sokolský věstník: „Jedna ze základních sokolských ctností
prochází zkouškou. Přísnou zkouškou. Sokolskou naši kázeň
zkouší doba. Je dobře si to uvědomit na počátku roku, který bude
tvrdý. Sokolská kázeň vykonala už a koná ve svém národě velké
věci. Doufáme, že nezklame a plně se osvědčí i nyní. V ní kotví i
naše budoucnost. Nekázeň ničí nejen organizace, ale zničila už i
celé národy. Proto přijde-li příkaz, zkázněně poslechni!
Nemudruj, nedumej, nefilosofuj zbytečně! Musíme si důvěřovat.
Ti, kdož dali příkaz vědí velmi dobře, proč ho dali. Vědí víc nežli
ty a mají odpovědnost za celek. A proboha! Nepřemýšlej, jak by se
příkaz dal nějak tak nebo onak - obejít! To je chytráctví, to je
schyl ke hře s podvodem. To není sokolské ani sokolstva
důstojné.“2 V přímé návaznosti na starostu ČOS, psal starosta
Orlické župy dr. J. Novák v pozdravu jednotám: „Všichni
opravdoví sokolové vynaloží vše, aby kolem sebe vštěpovali
vědomí, že je národní nezbytností, aby bez újmy a poškození byly
zachovány síly národa a všech jeho složek, duševních i hmotných,
tedy i sokolské zřízení. Zabrání včas všemu, co by tu mohlo
znamenati ohrožení nebo škodu… Jsem optimista, pokud se týká
výsledku války, ale pesimista, pokud se délky týče.“3 V měsíčním
hlášení

Sicherheitsdienstu

(SD)

o

politickém

vývoji

v

protektorátu, určenému berlínskému Reichssicherheitshauptamtu
(RSHA), bylo na počátku roku 1940 konstatováno: „Postavení
protektorátu nikterak neúčinkuje na organizaci (ČOS - pozn.

1
2
3

Fikar, A.: Stručné dějiny Sokolstva 1912 - 1941, Praha 1948, s. 118.
Fikar, A.: Stručné dějiny Sokolstva 1912 - 1941, Praha 1948, s. 118.
SÚA - f. ČOS, k. 840.
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JBU). Taktická sokolská činnost představuje den ode dne vážnější
nebezpečí.“1
Počátkem února 1940 byli zatčeni hned dva členové pětky,
starosta ČOS J. Truhlář (6.2.) a jednatel ČOS E. Köppl (10.2.).
Byli mj. obviněni z toho, že ve spolupráci s předsedou Českého
červeného kříže (ČČK), generálem MUDr. V. Haeringem a
dalším členem ČOS J. Grünerem, prováděli odsun sanitního
materiálu ze skladů ČČK do středisek podzemního odboje v
sokolských župách. Sokolové ihned podnikli akci na Truhlářovu
záchranu: „Po zatčení bratra starosty Jos. Truhláře přislíbil br.
Ing. Eliáš ihned zakročiti u Dra Háchy; povolal pak Dra Karla
Šauera (tehdejší I. náměstek starosty - pozn. JBU) a sdělil mu, že
bude asi těžko dosáhnout propuštění bratra starosty Truhláře, ale
že budou podniknuty kroky, aby s ním bylo dobře zacházeno a aby
byl po případě dán do nemocničního ošetřování.“2 Truhlář i
Köppl byli odsouzeni pro přípravu velezrady a zemězrady a konce
války se dočkali v koncentračním táboře.3 Jarní schůze výboru
ČOS se rozhodla zakonzervovat jejich funkce a řízením
organizace prozatímně pověřila dosavadního I. místostarostu Jana
V. Kellera. Správa ČOS byla pak přizpůsobena organizaci
berlínského Říšského tělovýchovného ústavu a rozčleněna do tří
skupin: a) styk ústředí se župami, b) hospodářská a finanční
problematika, c) odbory předsednictva.
Ve své diplomové práci z roku 1969 Sokolský odboj v
letech 1939 - 1941 konstatoval K. Šplíchal, že „…zkoumáme-li z
dostupných pramenů zapojení Sokola a jeho vztah k ÚVODu,
1

AMV - f. Říšský protektor, k. 114/9 - 22/69.
ATMTVS - f. Sokol, k. 151 - Doplňovací zpráva o činnosti ČOS za války
doma, s. 1.
3
Fikar, A.: Stručné dějiny Sokolstva 1912 - 1941, Praha 1948, s. 118 nebo
Provazníková, M.: To byl Sokol, München 1988, s. 166.
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nemůžeme jednoznačně říci posudek.“1 Podle L. Vaňka došlo k
napojení OSVO na ÚVOD prostřednictvím PVVZ, resp. dr. K.
Bondyho, na přelomu července a srpna 19412, tj. až po zastavení
činnosti ČOS. Toto tvrzení podporují i závěry, které v zatím
nejdokonalejší práci o ÚVODu3 učinil V. Kural. Po celý rok 1940
však s ÚVODem aktivně spolupracovali ti členové OSVO, jimž
se podařilo přežít likvidaci první odbojové garnitury a uniknout
mohutné vlně zatýkání, jejímž důsledkem byla mj. právě
likvidace ZNV a téměř úplné zničení PÚ.
ČOS se nepodařilo udržet prozatímní stav nastolený po
zatčení starosty Truhláře. Říšský protektor nařídil novou volbu.
Černínskému paláci bylo učiněno zadost 1. září 1940, kdy
neúplné předsednictvo ČOS provedlo na mimořádné schůzi
výboru doplňovací volby. Starostou ČOS se stal JUDr. Jan V.
Keller, jeho I. náměstkem JUDr. K. Šauer, II. náměstkem JUDr. J.
Stolz a III. náměstkem JUDr. A. Hřebík. Jednatelem byl zvolen
JUDr. F. Beneš. Vedení ČOS tedy přešlo prakticky bez výjimky
do rukou doktorů obojího práva. J. V. Keller přijal svou volbu s
prohlášením, že „…se považuje jen za zástupce starosty, kterým
4

zůstává Josef Truhlář.“ Doplněnému předsednictvu ČOS udělil
výbor právo, aby v mimořádných a těžkých poměrech - až na
další - činilo taková opatření a rozhodnutí, která dosud podle
stanov ČOS náležela jen výboru. Výbor ČOS současně s tímto
1
Šplíchal, K.: Sokolský odboj v letech 1939 - 1941, FF UK, Praha 1969 dipl. práce, s. 77.
2
Vaněk, L.: Počátky sokolského odboje, Praha 1947, rukopis, s. 10 nebo týž:
Odbojová organisace Jindra. In: Sokolský věstník, roč. XLIV, č. 17, s. 203 srv. Šplíchal, K.: Tělovýchovné organizace v protifašistickém hnutí a odboji,
Praha 1981, s. 67.
3
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Vlastenci proti okupaci. Ústřední vedení odboje domácího 1940 - 1943, Praha
1997.
4
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rozhodl, aby předsednictvo, uzná-li to za vhodné a nutné, přeneslo
svou moc v plném rozsahu také na starostu.1
Po likvidaci první odbojové garnitury se největší
rezistenční organizace snažily o sjednocení a koordinovaný
postup odboje. Vůbec nejhůře byli zatýkáním z podzimu 1939
postiženi ZNV a PÚ, jehož významní představitelé byli buď
zatčeni (Richter, Šámal, Rašín, Kratochvíl, Peška, Cebe, Herben)
nebo nuceni emigrovat (Drtina, Feierabend, Nečas, Procházka,
Klecanda, Laušman). Zbylí budovali na troskách organizace nové
základy (Krajina, Pešl, Holý, Hora). „Den po zatčení dr. L.
Rašína (13.12. 1939 - pozn. JBU) sešla se Drtinova skupina a
rozhodla, že zatýkáním ohrožené osoby mají přejít do ilegality
nebo za hranice. Tím bylo fakticky rozhodnuto i o konci PÚ. Na
dalších dvou schůzkách, konaných před vánocemi, bylo však
dohodnuto, že se přestane používat i samostatný název
Politického ústředí a místo toho že bude zavedeno pojmenování
Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD)…Vzhledem k zatýkání
a odchodům však nešlo jen o změnu jména - de facto bylo nutno
vybudovat organizaci znovu.“2 Struktura prvotního PÚ se
rozpadla a zbylí členové se nejprve podíleli na vytváření ÚVODu
a později na konsolidaci mateřské organizace. S koncem PÚ byl
přirozeně omezen i vliv členů ČOS a OSVO. Pokud pomineme
vlastní rezistenční činnost OSVO, pak se sokolská rezistence v
Čechách od počátku roku 1940 orientovala stále více na ON,
zatímco na Moravě se obdobný proces odehrával vůči PVVZ. Po

1

Šplíchal, K.: Sokolský odboj v letech 1939 - 1941, FF UK, Praha 1969 dipl. práce, s. 77.
2
Kural, V.: ÚVOD, Praha 1978 - rukopis, s. 56 nebo Drtina, P.:
Československo můj osud, Praha 1991, svazek I., kniha I., s. 463 - 468.
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likvidaci první odbojové garnitury přecházela na Moravě vedoucí
role z ON na PVVZ a tomuto trendu se podřídila i OSVO.
„Úkolu realizovat dohodnuté zásady (v rámci výstavby
ÚVODu - pozn. JBU) se podjal sociálnědemokratický poslanec
František Němec. Kolem něho se soustředili zbylí pracovníci
»Drtina - Jína Gruppe« (jak skupinu nyní už značně zasvěceně
nazývalo gestapo) - dr. Holý, dr. Hora, doc. Krajina a především
redaktor, někdejší legionář a muž »Hradu« Antonín Pešl…
Během ledna došlo k několika sondážním jednáním... ze strany
PVVZ se jich zúčastnili dr. Bondy a odborářští funkcionáři Tomas
a Truksa, od vojáků pplk. Boček… Dojednání z 23. ledna mohlo
představovat slibnou základnu pro skutečné vytváření centrály
celého nacionálního odboje. Než však mohlo být jednání
dovedeno k takovémuto konci, zasáhlo gestapo. Tomas a Truksa
byli zatčeni a ohrožený Němec s Bočkem uprchli 22. února do
zahraničí. To znamená, že - přes pozdější příliš optimistická
tvrzení F. Němce i Vl. Krajiny, jako by ÚVOD vznikl již v lednu se zamýšlený koordinační orgán ještě nestal skutečností... Teprve
koncem dubna a začátkem května 1940 došlo k první společné
schůzce, na níž vyslala každá skupina (ON, PÚ a PVVZ - pozn.
JBU) po dvou zástupcích. Byla uzavřena dohoda o vzájemné
spolupráci všech tří skupin na všech přípravách osvobozovací
akce i na běžné činnosti… Teprve nyní, na rozhraní dubna a
května vzniklo Ústřední vedení odboje domácího…“1 Tento
Kuralův,

nepochybně

chronologicky

daleko

neshoduje

s

přesnější,
popisem

názor,

jednoho

se
z

však

čelných

představitelů PÚ a ÚVODu V. J. Krajiny, který ve svých
pamětech tvrdí, že tato reprezentační organizace vznikla již v
1

Kural, V.: ÚVOD, Praha 1978 - rukopis, s. 56 - 57.
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průběhu prosince 1939 a ledna 1940.1 Krajina uvádí: „Domnívám
se, že to bylo buď v pátek 22. nebo v sobotu 23. prosince… mě
Drtina informoval, že se s poslancem Frant. Němcem a s
Antonínem Pešlem domluvili na sloučení PÚ, PVVZ a ON v
jednotné organizaci ÚVOD (Ústřední výbor odboje domácího),
zatímco zahraniční vedení bude označováno jako ÚVOZ… Proto
jsem také vítal 27. prosince schůzku s Antonínem Pešlem a také
Františkem Němcem… na tuto schůzku přišli za ON generál Hugo
Vojta a podplukovník Josef Balabán… o něco později přišel také
dr. Vladimír Hora, v plné substituci za Drtinu. Poslanec Němec
nám tam znovu vysvětlil, že se s Drtinou rozhodli založit ÚVOD a
ÚVOZ a že Drtina v zahraničí má to ostatním lidem vysvětlit…
Generál Vojta se, myslím, zúčastnil jen první schůzky ÚVODu, v
němž však nezasedali ještě zástupci PVVZ. »Cukráři« (správně
»Odboráři« - pozn. JBU) se dostavili mezi nás až na pozdějších
schůzkách, někdy až v únoru 1940. Vedle Vojty tam byli pplk.
Balabán a plk. Tomáš Berka.“2 Podle Krajiny se tedy první
schůzky ÚVODu účastnili dva členové ČOS - exponent ON a
OSVO gen. Vojta a plk. Berka. Další Krajinovy údaje upřesňují
výše zmíněné: „V první polovině ledna 1940 se sešli v bytě pana
Bambase (firma Lehký a spol.) v Praze na Kozím náměstí zástupci
dvou odbojových organizací, Obrany národa (ON) a Politického
ústředí (PÚ), aby se dohodli o společném postupu a případném
spojení obou organizací. Za ON byli přítomni pplk. Josef Balabán
a pplk. Tomáš Berka, za PÚ redaktor Antonín Pešl, poslanec
František Němec a doc. dr. Vladimír Krajina. Spojení obou
organizací bylo dohodnuto tak, že se vytvoří společný šestičlenný
1

Krajina, V., J.: Vysoká hra. Vzpomínky, Praha 1994, s. 18.
Krajina, V., J.: Ve službách odboje a demokracie, Vancouver 1985 - 1987.
In: AÚSD AV ČR - k. 1, s. 200 - 201.
2
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výbor, který měl řídit a koordinovat práci obou složek a který se
postaral o to, aby v budoucnu byly zapojeny obdobně i jiné
odbojové složky tak, aby se odbojová práce netříštila, nýbrž měla
jednotné vedení…Bylo také hned na první schůzce umluveno, že
za ON budou ve vedení ÚVOD tři zástupci (gen. Bedřich Homola,
pplk. Balabán a pplk. Berka) a za PÚ také tři (poslanec Němec,
redaktor Pešl a dr. Krajina)… V únoru 1940 došlo k připojení
odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ) k
organizaci ÚVOD a bylo dohodnuto, že v šestičlenném výboru
budou za každou ze tří složek zástupci dva... A tak od února se
schází na různých místech v Praze pravidelně tzv. plénum ÚVOD
v tomto složení: za PÚ Pešl a dr. Krajina… za ON pplk. Balabán
a plk. Josef Churavý… a za PVVZ dr. Bondy a Andršt… Mezi
složkami došlo k dělbě práce. Organizace ON si ponechala na
starosti věci vojenské a zejména sabotážní. PÚ pokračovalo ve
své práci zpravodajské a PVVZ si vzal za úkol připravit kostru k
společnému ideovému programu národního odboje…“1 Odlišnější
názor na ÚVOD zastávalo PVVZ, které mnohdy přehnaně
zdůrazňovalo svou autonomii: „PÚ, PVVZ a ON dospěly časem k
určité spolupráci pod společnou firmou ÚVOD… Je však důležité
si uvědomit, že ÚVOD nebyl nějaká nová skupina… Vedení PÚ,
PVVZ a ON dohodla se pouze na určitém počtu delegátů, jež ze
svého středu vysílala do koordinačního orgánu, kterému se říkalo
»plenum« a které rozhodovalo o společném postupu zejména ve
věcech politických.

1

Jedině těmto delegátům, scházejícím se v

Krajina, V.-J.: Ústřední výbor odboje domácího. In: Feierabend, L., K.:
Politické vzpomínky (III), Brno 1996, s. 419 – 421.
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plenu, přísluší jméno ÚVOD. Jinak všechny tři složky zůstaly
samostatné…“1
„Autorita ÚVODu způsobovala, že se i jiné, v něm přímo
nezastoupené organizace, snažily k němu připojit a podřizovaly se
mu. Byla to kupř. skupina Kpt. Nemo, Všeobecné národní hnutí a
zejména vedení ilegálního Sokola. Podle účastníka tohoto
jednání, prof. Vaňka-Jindry, uskutečňovalo se zapojení Sokola na
ÚVOD přes vedení PVVZ, které bylo, jak se zdá, jakýmsi
koordinátorem styku s civilními organizacemi... Zapojením
Sokola, které se uskutečnilo pouze stykem s ilegálním vedením,
nabízela se ÚVODu jednak možnost ovlivnit širokou a dobře
zorganizovanou síť dosud legálních jednot s více než 300 000
dospělými členy (což mohlo mít význam pro předpokládanou
závěrečnou revoluční akci)...“2 Diverzifikace rezistenčního hnutí
dávala tušit, že členové ČOS pracovali na nejrůznějších úrovních
ve všech odbojových organizacích demokratického proudu. Ve
vztahu k ÚVODu to potvrzují např. členové organizace Kapitán
Nemo nebo skupiny, specializující se na vydávání ilegálních
časopisů V boj! a Český kurýr.3
Členu Komise pro styk se župami a hlavě sokolské
rezistence na Moravě, L. Vaňkovi, který dostal od A. Pechláta
nové krycí jméno Jindra,4 se na jaře roku 1941 podařilo navázat
1

Věrni jsme zůstali. Účast sociálních demokratů v domácím a zahraničním
odboji, Praha 1947, s. 46.
2
Kural, V.: ÚVOD, Praha 1978 - rukopis, s. 121.
3
Blíže k tomu: Korčák, R.: „Český kurýr“ a lidé kolem něho. In: Z počátků
odboje 1938 – 1941, Praha 1969, s. 303 – 375, ed. O. Janeček a kol.; Polavský,
A.: V boj, Třebechovice pod Orebem 1946 a Polavský, A.: Tisk národního
odboje. In: : Z počátků odboje 1938 – 1941, Praha 1969, ed. O. Janeček a kol.,
s. 265 – 302.
4
Podle sokolského starosty z let 1892 - 1931 Jindřicha Vaníčka (1862 1934). Vaňkovo krycí jméno sloužilo na domácí půdě v rámci OSVO rovněž
jako synonymum pro jím vedenou sokolskou rezistenční organizaci.
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bližší kontakty s ÚVODem prostřednictvím dr. K. Bondyho.
Takto vzniklá spolupráce se později ukázala jako velmi cenná.
Svědčí však rovněž o tom, že OSVO a PVVZ až do tohoto období
působily bez kontaktů na nejvyšší úrovni: „Dr. Bondy nezatajoval
radost, že získal spojení s aktivním sokolským odbojovým hnutím,
protože vedení odboje počítalo zatím jen s tou možností, že by v
příhodné chvíli navázalo spojení s dr. Scheinerem, synem
bývalého starosty ČOS... Po zběžné informaci o spolupráci s
několika odbojovými organizacemi politickými i vojenskými,
projevil dr. Bondy názor, že sokolstvo a jeho rozvětvenou
organizační strukturu je nutno považovat za nejlepší vertikální síť
- ať už legální nebo ilegální - k níž by se mohla připnout užší síť
odbojová ihned a v dané chvíli... Po vzájemné dohodě o programu
a spolupráci jsem byl (Vaněk - pozn. JBU) přibrán do vedoucí
skupiny PVVZ, která teoreticky spolu s ostatními zúčastněnými
reprezentovala odbojovou řídící složku, tzv. ÚVOD.“1 Vaněk dále
uvádí, že díky tomuto kontaktu na ÚVOD „…měli jsme, my,
sokolové, později možnost zúčastnit se svým dílem na vypracování
programu, nazvaného Za svobodu, jednoho z největších přínosů
PVVZ.“2 Tuto mylnou informaci je možno téměř s absolutní
jistotou vyvrátit, neboť ideový program Za svobodu. Do nové
Československé republiky,3 přijal ÚVOD již v únoru 1941 a
Vaněk naznačuje, že se na jeho vypracování sokolové podíleli
ještě v pozdním létě.
Po úspěšném navázání kontaktů mezi OSVO a PVVZ
usiloval Vaněk o to, aby se dr. Bondy sešel s dr. Pechlátem.
Schůzka byla domluvena na 4. červenec 1941 na pražském Žofíně
1
2
3

Vaněk, L.: Počátky sokolského odboje, Praha 1947, rukopis, s. 9 - 10.
Tamtéž, s. 10.
Za svobodu. Do nové Československé republiky, Praha 1945.
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a měl zde být ujednán rámcový postup OSVO s dalšími
rezistenčními organizacemi. A. Pechlát se však nedostavil, neboť
byl o den dříve zatčen. Vaněk dále uvádí: „Již v prvních dnech po
jeho zatčení jsem se snažil uvést v život Sokolskou revoluční radu
(SRR - pozn. JBU). Ta byla také vytvořena v polovici července na
Zbraslavi (jediná schůzka SRR se konala 14. září 1941 - pozn.
JBU)1 s dr. Antonínem Hřebíkem jako předsedou. Další v této
čtyřčlenné radě byl profesor Antonín Benda ve funkci náměstka,
Otakaru Klichovi byl svěřen hospodářský referát a já jsem byl
ustanoven vedoucím sokolské odbojové sítě; kromě toho mi byl
svěřen styk s ostatními odbojovými organizacemi.“2 Vaňkovi se
skutečně ještě na počátku srpna 1941 podařilo na Jarově svolat
schůzku se zástupci PVVZ. Účastnili se jí K. Bondy a J. Pešek za
PVVZ a L. Vaněk s A. Hřebíkem za OSVO. „…dospělo se k
ujednání styčných bodů, týkajících se především našeho
kulturního života a samozřejmě i tělesné kultury. Na Jarově byly
také položeny programové základy tělesné výchovy v novém státě
a jejího soustředění v ministerstvu školství a osvěty…“3
ÚVOD vytvořil dvě pracovní rezistenční sítě z nichž
vertikální byla přímo napojena na OSVO a její zemské velitele
Pecháčka a Drásala. „Na platformě ÚVODu byla… vytvořena
nejmasovější základna odboje spojením PVVZ se sokolským
podzemím.“4 ÚVOD z roku 1941 však již nebyl oním
reprezentačním orgánem rezistence, kterému po vzniku v roce
1940 stačilo dobudovat postižené odbojové struktury a dále řídit
1

Unikátní "prezenční" listina z této schůzky SRR, podepsaná krycími jmény,
je zachována v ATMTVS - f. Sokol, k. 151.
2
Vaněk, L.: Počátky sokolského odboje, Praha 1947, rukopis, s. 12.
3
Tamtéž, s. 10
3
Šplíchal, K.: Tělovýchovné organizace v protifašistickém hnutí a odboji,
Praha 1981, s. 71.
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relativně konsolidovaný triumvirát skupin ON, PÚ a PVVZ.
ÚVOD roku 1941 hledal intenzivně kontakty na další organizace
za účelem rozšíření svého vlivu na odbojové scéně - a proto pro
něj bylo velmi výhodné plně zapojit OSVO. Náhlé objevení
konsolidované rezistenční organizace OSVO – s nebývalým
počtem potenciálních rezistenčních pracovníků – která byla na
nejvyšší úrovni, tzn. po linii vedoucích, ochotna spolupracovat s
PVVZ, tak pro ÚVOD představovala mimořádně vítanou posilu.
Do rámce druhé rezistenční garnitury není možné nezařadit
rovněž Severočeské národní podzemní hnutí (SNPH),1 úzce
spojené se sokolskou rezistencí. Jedním ze základů této významné
regionální skupiny se stala organizace profesora Zemské
průmyslové školy v Mladé Boleslavi a sokolského činovníka
Vladislava Štěrby, která počala vznikat nedlouho po pádu první
odbojové garnitury, na jaře 1940. V. Štěrbovi se, díky plně
funkční struktuře ČOS podařilo navázat kontakty na Sobotecku a
Jičínsku, a to především zásluhou učitele Miloslava Podhorského.
V srpnu 1940 začala jeho organizace spolupracovat rovněž se
skupinou Stráže obrany státu (SOS) Miloše Mejsnara, která
působila na území, ohraničeném Benátkami nad Jizerou a
Mšenem. Na přelomu let 1940 a 1941 byl přímo Tyršovým
domem, tedy za vědomí náčelníka Augustina Pechláta, pověřen
vytvořením sítě OSVO na Mladoboleslavsku Jindřich Tintěra2
mistr světa družstev z roku 1938 – vedle Jana Gajdoše a Aloise
Hudce – zřejmě největší gymnastická hvězda ČOS. J. Tintěra
1

Blíže k tomu: Odboj na Mladoboleslavsku 1939 – 1945. Obraz historie
domácího odboje v Pojizeří, Mladá Boleslav 1995, ed. B. Dvořák a kol. a
Protinacistický odboj v Pojizeří 1939 – 1945. Historie, klady a vzpomínky
bojovníků za svobodu, Mladá Boleslav 2002, ed. B. Dvořák a kol.
2
Blíže k tomu: Beneš, L.: 100 let od narození Jindřicha Tintěry. In: Národní
osvobození, roč. 2001, č. 7, s. 8.
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pověřil vedením organizace V. Štěrbu, který na základě jeho
propozic přičlenil ke „své“ skupině řadu dalších sokolských
činovníků, především pak učitelů

a úředníků (např. ředitel

Zemské průmyslové školy v Mladé Boleslavi Václav Kraus,
učitelé Antonín Pardus, Josef Malý a František Ehleman
z Mnichova Hradiště nebo řídící učitel Václav Větvička z Bakova
nad Jizerou).

„Mimořádnou důležitost v této souvislosti mělo

především napojení na JUDr. Ladislava Vaníčka, zaměstnance
Okresního úřadu (v Mladé Boleslavi – pozn. JBU) a rovněž
dlouholetého sokolského činovníka, především ale jednoho
z vedoucích představitelů odbojové skupiny Lípa, jedné z těch, jež
povstaly na troskách nedávno zdecimované Obrany národa…
Velkým přínosem pro konstituující se odbojovou síť v tomto
kontextu byla skutečnost,

že v Lípě byli zapojeni zástupci

četnictva v čele s okresním velitelem majorem Jaroslavem
Linajem, představitelé policie, reprezentovaní ředitelem Josefem
Adamem a stejně tak zaměstnanci Městského úřadu, kde činnost
koordinoval JUDr. Antonín Kvasnička.“1
Představitelé nově vzniklé organizace viděli její hlavní
úlohu

především na poli zpravodajském. Tyršův dům tak

získával řadu informací díky široké síti důvěrníků na úřadech i
v podnicích mladoboleslavského regionu. Ta se ještě rozšířila po
zákazu Junáka, 28.10. 1940.

1
Odboj na Mladoboleslavsku 1939 – 1945. Obraz historie domácího odboje
v Pojizeří, Mladá Boleslav 1995, ed. B. Dvořák a kol., s. 13.
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