Na sklonku Neurathovy éry
V souhrnném měsíčním hlášení SD pro RSHA se počátkem roku
1941 objevilo toto hodnocení: „Ojedinělé loajální pokusy (ze
strany ČOS - pozn. JBU) nemohou setřít celkový dojem pasivního
odporu proti všemu německému. Nepřátelská sokolská linie již
nyní zvyšuje české obavy o další existenci… Vzrůstající všeobecná
činnost a sebevědomý postoj členů je hlášen z Jihlavy, Budějovic,
Kolína a Pardubic.“1 Počátkem roku 1941 evidentně nazrál čas
k likvidaci říši potenciálně nebezpečné vůdcovské vrstvě, kterou
v očích

představitelů

okupačního

aparátu

ČOS

nesporně

představovala. Vše svědčilo o tom, že Sokol odmítl přijmout ideu
Nové Evropy a jeho další existence jako celku se dostávala do
přímého protikladu se záměry okupační moci v českomoravském
prostoru.
Koncem ledna 1941 se pod vedením zemského velitele
OSVO v Čechách a organizátora tělovýchovných škol ČOS, F.
Pecháčka, konal v Lomnici nad Popelkou cvičitelský lyžařský
kurz. Zde byla dohodnuta další strategie sokolské rezistenční
činnosti a pokračování práce OSVO. Zřejmě pod vlivem
přesvědčení A. Pechláta o brzkém zákroku proti ČOS byli vybráni
potenciální odbojoví náhradníci pro vyšší posty OSVO, kteří by
ihned nastoupili na místa zatčených. Lomnický kurz je někdy
interpretován jako počátek formování rezistenční organizace
Jindra. Činnost této skupiny je ovšem třeba klást až do období
přelomu října a listopadu 1941, nikoliv tedy do období dřívějšího,

1

AMV - f. Říšský protektor, k. 114/9 - 20/92.
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a to i přesto, že se o jejím budování uvažovalo již od zatčení
náčelníka Pechláta.

Zákaz činnosti ČOS
12. dubna 1941 vydal říšský protektor v Čechách a na Moravě,
zastoupený K. H. Frankem, přípis č. j. BdS I - 1 145/41, který byl
adresován ministerskému předsedovi protektorátní vlády gen.
Eliášovi: „Od počátku války bylo možno pozorovati, že ve spolku
Sokol a jeho složkách nabývají stále více vrchu ony živly, které
zamýšlejí přenést odpor k říši do všech oborů. Mezi osobami,
které byly zatčeny při likvidaci jednotlivých skupin odporu,
nachází se značný počet vedoucích činovníků Sokola. Sokolská
vystoupení jeví zcela jednoznačně nepřátelský postoj vůči
Německu. U příležitosti jugoslávské krise došlo v celé řadě
sokoloven k živým projevům sympatií vůči novým vládcům
Jugoslavie a jugoslávskému Sokolu, s nímž trvají stále ještě tajné
styky. Podobné illegální spoje byly zjištěny též se Sokolem v
Paříži. Rozpuštění spolku »Junák« dalo jednotlivým sokolským
jednotám podnět, aby přijímaly hromadně členy rozpuštěné
junácké organizace. Označení »sokolský Junák«, které bylo
raženo pro tyto členy, ukazuje jasně na to, že jde o vědomé
obcházení nařízení o rozpuštění »Junáka«. Tyto skutečnosti vedle četných dalších téhož druhu, které byly zjištěny a které jsou
mi neustále hlášeny - dokazují, že sokolská organizace stala se
střediskem otevřeného i tajného odporu vůči Říši. Další činnost
tohoto svazu není proto nadále snesitelná, neboť odporuje
zájmům Říše. Ačkoliv jsou dány dostatečné důvody pro rozpuštění
svazu i jeho členských spolků, nehodlám rozpuštění provésti.
Žádám však, abyste nařídil, aby s okamžitou platností až na další
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byla zastavena činnost svazu, žup i jednot, jakož i event.
připojených spolků. Mimoto dejte rozkaz spolkovým úřadům, aby
zakázaly tvoření nových náhradních organizací. Nebudiž trpěn
hromadný přestup členů Sokola nebo přijímání větších skupin
členů do jiných organizací. Spolky, které by jednaly proti tomuto
nařízení, buďtež rozpuštěny. Protektorátní úřady zajistí spolkový
majetek, který budiž sepsán pro každý spolek zvlášť. Tajemnické
úřady a zejména spolkový dům v Praze buďtež zavřeny.“1
Neurathův

postup

je

pro

jednání

německých

protektorátních úřadů typický. Protektor ponechal v tomto případě
vlastní exekutivu na předsedovi protektorátní vlády s kalkulem, že
u nezasvěcených vznikne dojem o zásadní české iniciativě. Výnos
o zastavení činnosti ČOS byl ještě téhož dne večer doručen
policejními úředníky ministerstva vnitra I. náměstkovi starosty
ČOS K. Šauerovi, který byl vyzván, aby se ihned dostavil do
Tyršova domu. Zde měla být „…zajištěna peněžní hotovost,
cenné papíry, vkladní knížky, pokladní knihy i jiné doklady.“2
Šauer k tomu uvedl: „S ochotným souhlasem policejních úředníků
odstranili jsme všechno, co by mohlo být slídivým okupantům
trnem v oku… Pak následovala častá jednání s policejními
referenty Drem Ženíškem a Drem Grubhofferem a občasné
porady činovníků ČOS v kanceláři br. Dra Kellera a br. Dra
Karla Šauera. Kromě toho sešli se dvakrát až třikrát bratři Dr.
Keller, Červinka, Dr. Pechlát a Dr. Šauer v Rudolfinu v úřadovně
bratra Červinky. Jednalo se tam hlavně o přípravách branného
odporu, až by nastala rozhodující chvíle. Bylo přijato stanovisko
br. Dra Pechláta, že Sokolstvo musí se k tomu náležitě připravit a
1

Fikar, A.: Stručné dějiny Sokolstva 1912 - 1941, Praha 1948, s. 122.
Tamtéž, s. 123 a ATMTVS - f. Sokol, k. 151 - Doplňovací zpráva o činnosti
ČOS za války doma, s. 2.
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vystoupit imponujícím způsobem. Bylo počítáno se spoluprácí
odbojových kruhů vojenských, četnictva, policie, vládního vojska,
finanční stráže i hasičů.“1 Stejnou procedurální cestou, jakou
bylo postupováno v Praze, byla zastavena činnost a zajištěn
majetek všech sokolských žup a jednot v celém protektorátě.
Ihned byla zamezena tělovýchovná a organizační činnost a
povolena pouze správa nemovitostí. Údaje z protokolu O otevření
pokladny v místnosti pokladníkově a zajištění majetku v této
pokladně uloženého2 však neodpovídají informacím Šauerovým.
Podle nich byla pokladna ČOS v Tyršově domě úředně otevřena
až 15. dubna 1941 za přítomnosti policejních komisařů dr. K.
Skály a V. Havelky, II. místostarosty ČOS dr. A. Hřebíka a
pokladníka V. Müllera.3 V pokladně bylo mj. zjištěno 46
vkladních knížek, 12 knížek šekových, hotovost ve výši 8 175 K,
losy, depozitní stvrzenky, podílové listy, dluhopisy a záruční
listy.4 Počínaje 13. dubnem byly do Tyršova domu vpouštěny
pouze osoby zde pracující nebo ty, které požádaly o vydání svého
osobního majetku.
Zákazem činnosti ČOS vznikla řada problémů, které bylo
nutno neodkladně řešit. Šlo především o otázky hospodářské a
sociální. Tyršův dům se snažil postarat o jistou ekonomickou
kontinuitu a plnit finanční závazky, kterými byla ČOS
povinována

nejrůznějším

institucím

i

jednotlivcům.

Šlo

především o úrokování a splácení hypotekárních a směnečných
dluhů, zaplacení ihned splatných účtů, daní a nájemného, získání
prostředků k udržování nemovitostí, uložení a konzervování
1

Šauer, K.: Sokolské velikonoce. In: Sokolský věstník, roč. XLIV, č. 17, s.
202.
2
Tamtéž, s. 2
3
SÚA - f. ČOS, k. 266.
4
Tamtéž.
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inventáře a o plnění právních závazků. Nebylo rovněž možno
odhlédnout od dluhů, které jednotlivé jednoty a župy ČOS
splácely především u regionálních lidových peněžních ústavů,
jejichž další existence byla zákazem činnosti ČOS ohrožena. Za
zaměstnance, kteří byli nezbytně nutní pro konzervaci majetku,
nesla ČOS i nadále finanční odpovědnost. Ostatní, kteří nebyli
determinování existencí rodiny, byli propuštěni. Celkový majetek,
který Sokol získal za 76 let své existence – tedy mezi roky 1862 –
1915 a 1918 – 1941 – byl v době zákazu ČOS činnosti odhadován
na částku přesahující 600 milionů K.1
18. dubna se ujali správy spolkového majetku ČOS
úředníci pražského policejního ředitelství dr. J. Ženíšek a rada dr.
V. Grubhoffer. Současně byly zařízeny výplaty všech splatných
účtů a platů zřízenců ČOS, včetně týdenní mzdy. Tím byla znovu
zahájena činnost pokladny, účtárny a tajemnického úřadu. K
výměně personálu nedošlo. Protože stav majetku ČOS nebylo
možno přesně zjistit, bylo nařízeno provedení účetní uzávěrky,
které vedl účetní ředitel Zemského úřadu v Praze F. Just. Podle
jeho údajů byla na vkladních knížkách zjištěna suma 2 427 994

1

K 31.12. 1938 vlastnila ČOS 1 016 sokoloven, 1 506 stadionů, letních cvičišť
a hřišť, 132 koupališť, 39 plaveckých stadionů a plováren, 6 loděnic, 9
zimních chat, 25 lyžařských můstků, 21 letních a 16 zimních jízdáren a 60
tábořišť. Kromě toho byl v majetku ČOS i blíže nespecifikovaný počet dalších
pozemků. V roce 1935 (tj. geograficky na celém území ČSR) dosáhla hodnota
sokolského majetku - sokoloven a cvičišť - přibližné výše 400 - 450 milionů
Kč. Na těchto nemovitostech vázly tehdy dluhy v úhrnné výši 245 milionů Kč.
Sokolské jednoty měly mj. i 716 biografických licencí a několik set
hostinských, restauračních a hotelových koncesí. Ústředí ČOS bylo dále
vlastníkem a udržovatelem rodného domku Jana Husa v Husinci. Kromě
tělocvičného a sportovního inventáře byly do majetku ČOS počítány i
vybavená divadelní jeviště, loutková divadla, knihovny a čítárny, hudební
nástroje a notové archivy, promítací přístroje a zvukové aparatury. Pominout
nelze i cenu živého inventáře - tj. koňů sokolských jezdeckých oddílů. In:
SÚA - f. ČOS, k. 267 – viz přílohy.
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K.1 Protože dosavadní správa hospodářských otázek ČOS spadala
do kompetence funkcionářů, byli tito dotázáni, které úředníky
navrhují za sebe jako náhradu v dozírání nad chodem spolkových
podniků. Spisový materiál ČOS, nacházející se v kancelářích
starosty a místostarostů, byl prozatímně umístěn v místnostech
tajemnického úřadu, neboť se počítalo s jeho dalším zkoumáním.
Veškeré písemnosti, které byly nalezeny v místnostech nyní
používaných a jejichž obsah se přímo netýkal hospodářských
otázek, byly zakonzervovány; bylo třeba zabránit ztrátám v
sokolském archivnictví, které dokládalo spolkovou činnost od
počátku 60. let 19. století (sokolské muzeum v Tyršově domě,
archivu Sokola Pražského, regionální archivy). Pokud měly
administrativní místnosti a používané kanceláře více vchodů, byl
striktně určen pouze jeden, ostatní byly uzamčeny nebo
zapečetěny. Podobně se stalo s nepoužívanými prostorami. Ke
střežení celého objektu byla přidělena nepřetržitá hlídka. 26.
dubna 1941 byla v důsledku zastavení činnosti uzavřena mezi
ČOS

a

Protektorátem

Čechy

a

Morava,

zastoupeným

ministerstvem sociální a zdravotní správy, nájemní smlouva
ohledně Tyršova domu.2

1

SÚA - f. ČOS, k. 118.
Obsahovala 15 bodů podrobně specifikujících výměru nájemného u
2
jednotlivých prostor, jenž činilo 80 K za 1 m plochy. Předmětem nájmu byla
velká tělocvična s oběma galeriemi, jídelna, přednášková síň, jedna kancelář a
dvě cvičiště. Celkově se tedy jednalo o 105 000 K ročně, která byla vyplácena
čtvrtročně v částce 26 250 K. ČOS se zavázala obstarávat otop a topit po celou
topnou sezónu za paušální roční náhradu 90 000 K. Poskytla též k používání
veškeré tělocvičné nářadí a náčiní a to za roční poplatek 15 000 K. Elektrický
proud měl být hrazen nájemcem podle zvláštní dohody a po instalaci několika
nových elektroměrů. Povinností ČOS bylo udržování pronajatých místností a
cvičišť ve stavu způsobilém k používání pro tělocvičné účely a to za poplatek
79 000 K ročně. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s platností
od 1. května 1941.
2
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Problém, který se zákazem činnosti ČOS nastal, se bezprostředně
dotýkal i otázek budoucího národního vývoje: „Sokolstvo tvořilo
celek ukázněný, zvyklý dobrovolné kázni a podrobující se ochotně
pokynům vlády a příslušných úřadů ve všech směrech. Toto
všechno zastavením Sokola zaniklo. Mládež i dospělí jsou
ponecháni sami sobě a nic je nepoutá. Přitom bylo přeťato u
mnohých pouto, jež je vázalo po celý život k ušlechtilému i
užitečnému

životu,

v

němž

tím

vznikla

mezera

ničím

nevyplnitelná.“1 Výnos říšského protektora o zastavení činnosti
ČOS lze jednoznačně interpretovat jako snahu o likvidaci
potenciálního protivníka a zamezit jeho rezistenční činnosti, v
dlouhodobém horizontu dovedně maskované rouškou legálních
aktivit.

Změna politického kurzu
V měsíčním hlášení došla SD v květnu 1941 k závěru, že i přes
zastavení činnosti ČOS dále vyvíjely tajnou aktivitu jednoty v
Kolíně, Olomouci a Klatovech.2 V Brně bylo zjištěno, že někteří
členové Sokola se ke sportovním aktivitám dále scházejí na
cvičištích DTJ. V Přerově se veslaři z místní ČOS přejmenovali
na Přerovské veslaře a dále pokračovali v původní činnosti.3 Po
znepokojujících zprávách o celkovém nárůstu rezistenční činnosti,
sabotážích a stávkách v protektorátu mj. i v důsledku německého
útoku na země s převažujícím počtem slovanského obyvatelstva –
Jugoslávii a Sovětský svaz, rozhodl vůdce a říšský kancléř po
poradě s říšským vůdcem SS H. Himmlerem a šéfem kanceláře
1

SÚA - f. ČOS, k. 118.
AMV - f. Říšský protektor, k. 114/9 - 23/8
3
Tamtéž, k. 114/9 - 26/67 - 69.
2
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NSDAP, M. Bormannem, o změně politického protektorátního
kurzu a dočasném odstranění říšského protektora von Neuratha,
který ostatně nepožíval přílišné obliby ani u pražských
reprezentantů gestapa a SD.
Asi 25. září dostal v Brně Ladislav Vaněk telegram od
Otakara Klicha, aby ihned přijel do Prahy. Zde mu bylo údajně
sděleno, že „…došla zpráva od Bienerta (člen ČOS - pozn. JBU)
o chystaném rozpuštění Sokola a zatýkání činovníků.“1 Vaněk
dále neudává, pokusili-li se někoho z ohrožených sokolů varovat,
podotýká pouze, že uvažovali o tom, „…kdo by měl zatčení ujít.
Kromě mě [Vaňka - pozn. JBU] však nikdo ze čtyř členů SRR
tohoto avisa nepoužil. Byli také všichni zatčeni.“2
Na Neurathovo místo dosadil Adolf Hitler šéfa RSHA,
sedmatřicetiletého SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha.
Před odletem z Berlína mu vůdce údajně řekl: „Mějte na paměti,
že vždy tam, kde vidím, že je ohrožena jednota říše, vyberu
jednoho velitele SS a vyšlu ho z pověření říše, aby zachoval
jednotu říše.“3
27. října 1941 vydala ČTK zprávu, že „Říšský protektor v
Čechách a na Moravě, svobodný pán Konstantin von Neurath
považoval za nutné navrhnouti Vůdci, aby mu udělil delší
zdravotní dovolenou za účelem obnovení jeho otřeseného zdraví.
Poněvadž nynější válečná doba vyžaduje plného uplatnění
říšského protektora, požádal pan von Neurath zároveň Vůdce, aby
jej přechodně zprostil až do doby, než se obnoví jeho zdraví, jeho

1

Vaněk, L.: Počátky sokolského odboje, Praha 1947, rukopis, s. 12 nebo
Brandes, D.: Češi pod německým
protektorátem. Okupační politika,
kolaborace a odboj 1939 – 1945, Praha 1999, s. 383.
2
Tamtéž.
3
Protektorátní politika Reinharda Heydricha, Praha 1991, ed. M. Kárný, J.
Milotová a M. Kárná, s. 99 - 100.
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funkce jako říšského protektora a ustanovil na tuto dobu jeho
zástupce. Vůdce nemohl za těchto okolností nevyhověti žádosti
říšského protektora a pověřil SS-Obergruppenführera a generála
policie Reinharda Heydricha na dobu nemoci říšského protektora
von Neuratha výkonem funkce říšského protektora v Čechách a na
Moravě.“1 Téhož odpoledne zaslal Heydrich vůdci dálnopis s
informací o tom, že podle jeho výnosu „…převzal v zastoupení
říšského protektora řízení jeho záležitostí.“2 V následujícím
dálnopisu3 již Heydrich říšskému vůdci SS H. Himmlerovi
oznamoval, že došlo k dlouhodobě plánovanému zatčení
ministerského předsedy A. Eliáše, který byl vzápětí obviněn z
vlastizrady a snahy o odtržení českých zemí od Říše.4
Heydrichovo oficiální uvedení do funkce se uskutečnilo v den
svátku českého zemského patrona, sv. Václava, 28. září v 11,00
hod. na Pražském hradě. Gen. Eliáš byl prvním členem ČOS,
kterého se přímo dotkl nový politický směr, který šéf RSHA počal
ihned

po

svém

nástupu

uplatňovat.

Fyzická

likvidace

významných příslušníků rezistence začala téměř okamžitě spolu s
vyhlášením civilního výjimečného stavu, jenž začal platit od
12,00 hod. 28. září, v okresech podřízeným oberlandrátům Praha,
Brno, Moravská Ostrava, Olomouc, Hradec Králové a Kladno.
Téhož dne byli rozhodnutím stanných soudů v Praze a Brně
popraveni generálové J. Bílý a H. Vojta a 30. září další význační
1

Andrejs, J.: Za Heydrichem stín, Praha 1947, s. 12.
Protektorátní politika Reinharda Heydricha, Praha 1991, ed. M. Kárný, J.
Milotová a M. Kárná, s. 87.
3
Tamtéž, s. 87 - 88.
4
„Ministerský předseda Eliáš zatčen. Z nařízení zastupujícího říšského
protektora SS-Obergruppenführera gen. Heydricha byl ministerský předseda
autonomní protektorátní vlády Ing. Eliáš zatčen pro velezradu a zemězradu a
odevzdán lidovému soudu Německé říše k vynesení rozsudku. Zastupující
říšský protektor zbavil současně zatčeného jeho úřadu jako ministerského
předsedy protektorátní vlády.“ In: ČTK – 29. září 1941.
2
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sokolští funkcionáři - náčelník dr. A. Pechlát a brněnský profesor
starověkých dějin, a čelný představitel bývalého ZNV, dr.
Vladimír Groh.
„Poprava zemského náčelníka Sokola… byla předzvěstí,
že Heydrich hodlá zaútočit proti této tělovýchovné, v národě
hluboce zakořeněné organizaci. Gestapo již v rámci likvidace
Obrany národa v letech 1939 - 1940 zjišťovalo, že řada členů
Sokola je zapojena do odbojové práce, a posléze i to, že vojenské
velení s nimi počítalo jako se svou zálohou pro období
převratu.“1 Ve svých pamětech uvádí náčelnice ČOS M.
Provazníková, že již zatčení prof. Groha (únor 1941) a gen.
Bílého (říjen 1940) považoval náčelník Pechlát za „... blízký
energický zákrok proti Sokolu.“2 Tento Pechlátův výrok potvrzuje
tezi o příslušnosti zakládajícího člena ON a její ústředního
velitele, armádního generála Josefa Bílého, k ČOS.3 29. září
zaplatil svou činnost v ON životem blízký spolupracovník a
důvěrník generála Vojty, brigádní generál F. Horáček. O dva dny
později, 1. října 1941, byli mj. popraveni její další představitelé generál M. Doležal, plukovníci J. Dvořák, J. Malý a vzdělavatel
TJ Sokol Chomutov, plk. B. Kasper. Ještě 29. září večer byl
civilní výjimečný stav rozšířen na okresy Hodonín, Uherský Brod
a Uherské Hradiště.
1. října reagoval z Londýna na Heydrichem nastolený
teror ve vysílání BBC ministr zahraničí exilové vlády Jan
Masaryk: „Naši noví nesmrtelní jsou vražděni za to, čemu
1

Sládek, O.: Zločinná role gestapa, Praha 1986, s. 169.
Provazníková, M.: To byl Sokol, München 1988, s. 171. 30. let. In: SÚA - f.
ČOS, k. 138.
3
Materiál o význačných členech ČOS ve vysokých státních a jiných funkcích,
vypracovaný sokolským ústředím s největší pravděpodobností kolem roku
1932 sice tuto teorii nepotvrzuje, avšak ve vztahu k Bílému není relevantní,
neboť generál odešel do výslužby ještě v polovině roku 1935.
2
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Heydrich říká zrada… Zradit můžeme jen to, čeho si máme vážit svou vlast, rodinu, svého kamaráda. Jidáš zradil Krista, Eliáš,
Bílý, Vojta, Pechlát, Wünsch, Groh, Fischer a všichni ti naši noví
nesmrtelní padli pro to, co je nám nejsvětější.“1 Je příznačné, že z
tohoto výčtu sedmi popravených bylo pět členy ČOS.
2. října sice za Eliáše u Heydricha intervenoval státní
prezident Hácha, avšak jeho snaha byla předem odsouzena k
nezdaru. Téhož dne formuloval Heydrich v obsáhlém tajném
projevu před vedoucími činiteli okupačních úřadů a vysokými
nacistickými funkcionáři, shromážděnými v Černínském paláci,
své představy o likvidaci rezistence a českého národa vůbec. V
projevu mj. uvedl: „…tento prostor se jednou musí stát německým
a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat… je srdcem říše
a nemůžeme trpět…aby z tohoto prostoru přicházely znovu a
znovu rány dýkou proti říši.“2 V závěru projevu, kde Heydrich
dělil Čechy podle kategorií vhodných ke germanizaci, konstatoval
též skutečnost, že mezi nimi existují i „…špatně smýšlející lidé
dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově dobrá
vůdcovská vrstva… U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré
rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídlit je v říši, v čistě
německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení
nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi…“3 Z projevu je
patrné, že zastupující říšský protektor se rozhodl vypořádat se
především se špatně smýšlejícími lidmi dobré rasy – českou
inteligencí, resp. se zbytky jejích špiček. ČOS, jejíž nacionální
ideologie byla pro Heydricha zcela nepřijatelná, soustřeďovala ve

1

Masaryk, J.: Volá Londýn, Praha 1948, s. 171.
Protektorátní politika Reinharda Heydricha, Praha 1991, ed. M. Kárný, J.
Milotová a M. Kárná, s. 103 – 109.
3
Tamtéž, s. 109.
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svých řadách a na vedoucích postech řadu intelektuálů, kteří tato
kritéria přesně splňovali.

„Akce Sokol“ a rozpuštění ČOS
„Vůči zlomyslným silám mohu postupovat jenom s největší
tvrdostí.“1 Toto konstatování zastupujícího říšského protektora
jakoby předznamenalo další osudy ČOS. „Akci Sokol“ zahájil
okupační aparát v noci ze 7. na 8. říjen 1941. Promyšleně a podle
připravených seznamů, byli zatýkáni nejdůležitější funkcionáři
ČOS z předsednictva, náčelnictva mužů a vzdělavatelského sboru.
Na celém území protektorátu byli dále zatýkáni župní náčelníci či
místonáčelníci. Na Ostravsku pak i činovníci a funkcionáři jednot.
Celkem bylo zatčeno kolem 1 500 sokolů, z nichž drtivá většina
nastoupila cestu přes Malou pevnost v Terezíně přímo do
koncentračního tábora v Osvětimi. Zatýkání bylo vedeno tak, aby
maximálně narušilo strukturu ČOS. Ve svých pamětech uvádí M.
Provazníková: „Zatčeno bylo té noci na 900 sokolů, v čemž bylo
49 členů výboru ČOS, 19 členů předsednictva, 17 členů
náčelnictva mužů, 9 členů předsednictva vzdělávacího sboru a
216 župních činovníků (v tom 30 starostů, 33 místostarostů, 23
jednatelů, 27 náčelníků).“2 Mezi významné sokolské funkcionáře
z ústředí ČOS, kteří byli 8. října zatčeni, patřili bývalý starosta
ČOS dr. Stanislav Bukovský a úřadující starosta ČOS dr. Jan V.
Keller, člen předsednictva vzdělavatelského sboru ČOS a
tajemník ČOS Jan Pelikán, člen předsednictva ČOS a

1

Gebhart, J. - Kuklík, J.: Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 1996,
s. 185.
2
Provazníková, M.: To byl Sokol, München 1988, s. 171 - 172.
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předsednictva vzdělavatelského sboru Ladislav Jandásek a
místonáčelník ČOS Antonín Benda.1
Ještě během zatýkání, 8. října, signoval Heydrich úřední
výměr o rozpuštění ČOS: „Říšský protektor v Čechách a na
Moravě na základě 13 nařízení o vybudování správy a německé
bezpečnostní policie v protektorátu Čechy a Morava z 1. září
1939… Spolek »Česká obec sokolská« se sídlem v Praze a jeho
členská sdružení, odbočky a přičleněné organizace se tímto
rozpouštějí. Jmění této organizace bylo ve smyslu 2 nařízení o
propadnutí jmění v protektorátu Čechy a Morava ze dne 4. října
1939... zabaveno a může býti, pokud říšský protektor v Čechách a
na Moravě neučiní jiné opatření, prohlášeno tajnou státní policií
za propadlé ve prospěch Říše. Toto opatření nabude účinnosti
uveřejněním v »Der Neue Tag«.“2 Dalším výměrem oznámil
Heydrich protektorátnímu ministrovi vnitra, že správou veškerého
propadlého sokolského majetku byl jako společný „Treuhänder“
pověřen Nationalsozialistische Reichsbund für Leibesübungen
(NSRL), jehož zástupcem byl pro celý protektorát ustanoven SSHauptsturmführer dr. Schmidt se sídlem v Tyršově domě.3
Sokolský majetek byl předán v úžívání NSRL, avšak vzhledem ke
skutečnosti, že si jeho část nárokovala Deutsche Arbeitsfront
(DAF) pro svou nadaci Deutsche Sportstätte i organizace Kraft
durch Freude (KdF), musel zasáhnout říšský sportovní vůdce
Hans von Tschammer und Osten, který ovšem Heydrichovo
rozhodnutí potvrdil.4 NSRL dostal tedy v užívání bývalý sokolský

1

Blíže k tomu: Umučeným bratřím z ústředí Československé obce sokolské,
Praha, nedatováno.
2
AMV - f. Říšský protektor, k. 114/9 - 97/126 - 128 nebo SÚA - f. ČOS, k.
265 nebo SÚA - f. ÚŘP – 109-4-124.
3
Tamtéž, k. 114/9 - 97/129 - 130 nebo SÚA - f. ČOS, k. 265.
4
AMV - f. Říšský protektor, k. 114 - 9 - 97/143.
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majetek v přibližné hodnotě 600 000 000 K, tzn. 60 000 000 RM,
který se nacházel na celém území protektorátu. Řada sokolských
zařízení byla později předána Kuratoriu pro výchovu mládeže
v Čechách a na Moravěš a další připadla Nadaci Reinharda
Heydricha. Od 15. listopadu 1943 sloužilo bývalé ústředí ČOS –
Tyršův dům – jako německý vojenský lazaret.
9. října referoval zastupující říšský protektor do Berlína
dálnopisem o situaci a opatřeních v protektorátu. Mj. v něm
rozváděl své rozhodnutí o rozpuštění všech sokolských jednot a
výslovně konstatoval, že organizační aparát ČOS sloužil v
masovém měřítku opozičnímu hnutí. Upozornil též na skutečnost,
že významné protektorátní posty zastávali právě členové ČOS.1 V
kopii

určené

SS-Hauptsturmführerovi

Werthovi

rozváděl

Heydrich bezprostřední důvody, které jej k rozpuštění ČOS vedly:
„Rozhodující bylo, že v jejich (sokolských - pozn. JBU) řadách
převažoval onen prvek, který se pokoušel přenést odpor proti Říši
na všechna území… Poslední události opět ukazují, že sokolské
spolky jsou opěrné body hnutí odporu, které musíme beze zbytku
likvidovat.“2 Ve zprávě pro ministerského radu von Gregoryho
Heydrich dále uvedl: „Mezi osobami, které byly zatčeny díky
činnosti v odbojových organizacích, se nachází značný počet
bývalých členů Sokola. Často bylo také odhaleno ilegální spojení
na zahraniční Sokoly a exilovou vládu v Londýně.“3 Na dálnopis z
9. října zastupující říšský protektor obsahově navázal v projevu k
zástupcům tisku o den později. Podrobně se věnoval otázce české
rezistence a postupu nacistického aparátu vůči ní. V rozkladu
1

Protektorátní politika Reinharda Heydricha, c. d., s. 126 nebo Čelovský, B.:
So oder so. Řešení české otázky podle německých dokumentů 1933 - 1945,
Ostrava 1995, s. 309.
2
AMV - f. Říšský protektor, k. 114/9 - 97/126.
3
Tamtéž, k. 97/131 - 132.
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jmenoval celou řadu členů ČOS, účastnících se odboje a nepřímo
se zmínil i o spolupráci ON a OSVO, jmenovitě o stycích
generála H. Vojty a náčelníka ČOS A. Pechláta a jejich snaze z
roku 1939 zainteresovat na plánovaném vojenském povstání členy
Sokola. Heydrich poukázal rovněž na činnost gen. Vojty ohledně
propojení představitelů jednotlivých regionálních sokolských
jednot a místních velitelství ON.1
11. října vstoupilo nařízení o rozpuštění ČOS v platnost
zveřejněním v listě Der Neue Tag. Protektorátní deníky se však o
jeho přetištění příliš nezajímaly, reakce českého protektorátního
tisku byly všeobecně velmi pozdní. Jako příklad lze uvést
Národní politiku, která informaci o rozpuštění ČOS přinesla až 1.
listopadu. Naše doba zahrnula zprávu o likvidaci Sokola ve své
politické kronice až v roce 1942. Základní text z Der Neue Tag
byl doprovázen tímto zdůvodněním: „…od počátku války
dostávaly v Sokole více a více vrchu živly, které se nechtěly smířit
se skutečností, vyplývající z našeho zapojení do Říše. Řada
sokolských

činovníků

zúčastnila

se

pak

na

ilegálních

organisacích…a různé sokolské jednoty po dubnovém zastavení
činnosti se snažily prosadit svou aktivitu dál. Sám náčelník Obce
sokolské doznal při řízení před stanným soudem své styky s
teroristickou organisací a že tuto činnost rozvinul dále. Posléze
bylo zjištěno, že byl udržován styk se zahraničními organisacemi
sokolskými

a

odhaleno

spojení

s

emigrantskou

činností

v Anglii…“2 ČOS sice přestala oficiálně existovat, její bývalí
členové však nepozbyli své původní identity a v rámci české

1

Dokumenty z historie československé politiky 1939 - 1943.
Acta
occupationis Bohemiae & Moraviae díl II., Praha 1966, ed. M. Červinková a
L. Otáhalová, dok. 458, s. 633.
2
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protektorátní společnosti většinou neopustili svá postavení. Pro
řadu

z nich

bylo

rozpuštění

ČOS

dokonce

impulzem

k zintenzivnění dosavadní rezistenční činnosti, pro další pak
hlavním důvodem ke vstupu do odboje.
Ihned po ukončení zatýkání se rozeběhly záchranné akce.
„…po návratu některých bratří, konány porady v kanceláři br.
Boh.

Brožovského…Byly

podniknuty

četné

intervence

u

protektorátních úřadů... ale zatčení bratří byli propuštěni teprve,
když

došly

zdrcující

zprávy

o

úžasné

úmrtnosti

bratří

v Osvětimi… z okolí ministerského předsedy, dostal br. Dr. K.
Šauer zprávu že bratři propuštěni budou, ale z gestapa došla
důvěrná zpráva, že ohledně některých bratří bude uplatněno tzv.
»veto« z hlediska politického. Bylo skutečně uplatněno veto
ohledně bratří Dr. Bukovského, Vojtěcha Červinky a Dra Jana
Stolze.“1
Za internované sokoly opakovaně intervenovala jak
kancelář státního prezidenta, tak i E. Hácha osobně; 19. března
1942 vedl v přítomnosti přednosty kanceláře státního prezidenta
Augusta A. Popelky a státního podtajemníka von Burgsdorffa
hodinový rozhovor se zastupujícím říšským protektorem. Podle
písemného memoranda projednával Hácha darování sanitního
vlaku, otázku internovaných osob a zemědělské půdy. Heydrich,
který byl požádán „…o laskavou zprávu, lze-li očekávati
propuštění sokolských činovníků.“2 podle Popelky slíbil, že
„…propuštění Sokolů, až na jednotlivce, kteří se něčeho dopustili,

1

ATMTVS - f. Sokol, k. 151 - Doplňovací zpráva o činnosti ČOS za války
doma, s. 2.
2
AKPR – T 110/41, Háchovo písemné memorandum.
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bude co nejdříve provedeno“.1
Podrobnou a neobyčejně zajímavou zprávu o reakcích na
rozpuštění ČOS a zatčení jejích funkcionářů zpracovávala SD do
6. listopadu 1941. 10. listopadu byla pak předložena Heydrichovi
a Frankovi. Uvádělo se v ní: „Rozpuštění sokolských spolků, ke
kterému došlo 8. října 1941 a akce proti značnému počtu
sokolských funkcionářů uskutečněná stejného dne ukazují podle
dosavadních hlášení rozdílný účinek. Vzpurnost mnohých
zatčených funkcionářů je důvodně podezřelá, neboť ze strany
Sokola již bylo s podobnou akcí počítáno a byly podniknuty
adekvátní přípravy. Proto bylo mnoho funkcionářů při svém
zatčení na vše připraveno a pouze malá část byla překvapena.
Přesto ani u ní nebyl nalezen žádný důkazní materiál. U mnoha
funkcionářů byl naopak zjištěn materiál budící zdání loajální
spolupráce a jejich přátelského postoje k Německu. Např.
německé knihy nápadně vystavené v knihovně. V každém případě
ležela na psacím stole alespoň otevřená nacionálněsocialistická
literatura. U jednoho úředníka byl také vystaven diplom o
propůjčení olympijské medaile 1936 s podpisem Vůdce, čímž chtěl
tento funkcionář ukázat stupeň svého přátelského postoje vůči
Říši. Při zatýkání funkcionářů projevovali rodinní příslušníci
naproti tomu plnou důvěru, že před německými úřady bude
zdůrazněna jejich domnělá nevina. Účinek rozpuštění sokolských
spolků a zatčení mnohých funkcionářů ukazuje, jak významnou
roli hrál Sokol ve veškerém českém životě a jak hluboko byl
zakotven v českém národě. Německé obyvatelstvo, především v

1

Tamtéž – T 290/41, Popelkův „Záznam ze dne 23. března 1942 o rozmluvě
pana státního presidenta s panem zastupujícím říšským protektorem dne 19.
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německých národnostních ostrovech, projevovalo po oznámení o
rozpuštění Sokola velkou radost. Podobně jako po zastavení
sokolské činnosti 12. dubna 1941, které mnozí přivítali se slovy
»Díky bohu, že tato banda je konečně pryč.«, je toto i nyní, při
rozpuštění Sokola, opakováno. Zní německý hlas, že »nyní je opět
kurz v Praze správný«… V kruzích českého obyvatelstva mají
německá opatření všeobecně hluboký dopad… Vyvolávají
psychózu strachu, že lze očekávat další zatýkání…V okrsku
Jihlava vyvolal začátek akcí nejasnosti, zda jsou namířeny pouze
proti Sokolu nebo všeobecně proti české inteligenci… Podle
dosud předložených hlášení vnímá rozpuštění sokolských svazů
nejsilněji česká inteligence…“1
Podobně jako při zákazu činnosti ČOS, tak i rozpuštěním
ČOS vznikla celá řada problémů. Opět převážily otázky
hospodářského charakteru. SS-Hauptsturmführer Schmidt proto
rozhodl, že až na další bude správa majetku vedena dosavadním
způsobem. Treuhänder navštívil Tyršův dům poprvé 13. října a
ihned si vyžádal předání potřebných kanceláří. Dále uložil, aby
byl pořízen seznam všech psacích strojů, aby okna Tyršova domu,
vedoucí na hlavní třídu byla vyzdobena plakáty s „V“ a aby byly
opatřeny předpisové vlajky. Kromě toho Schmidt žádal, aby
všechny nápisy v objektech byly dvojjazyčné.
22. října 1941 vydalo ministerstvo vnitra výnos o správě
zabaveného jmění sokolských organizací. Obsahoval mj. i tato
opatření: „Protektorátní spolkové dozorčí úřady jsou zodpovědny
za další správu a udržování zabaveného jmění, až do převzetí
majetku jednotlivých spolků správcem k věrné ruce… Správa
jmění, nařízená výnosem Ministerstva vnitra 15.7. 1941 zůstává s

1

AMV - f. Říšský protektor, k. 114/9 - 97/148 - 151 a 114/9 - 97/153 - 154.
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následujícími změnami v platnosti, dokud nebude správcem k
věrné ruce pro zabavené jmění rozpuštěných sokolských
organizací odvolána. Spolkové dozorčí úřady ustanoví… po
dohodě se správcem k věrné ruce spolehlivého důvěrníka
zplnomocněncem a pověří jej správou a udržováním zajištěného
majetku…

Zplnomocněnec

provádí

správu

a

udržování

zajištěného jmění pod dozorem spolkového dozorčího úřadu a v
dohodě s tímto úřadem. Přitom dbá především o to, aby spolkové
jmění bylo udrženo přinejmenším v tom stavu, v jakém bylo v
době zajištění.“1
Skutečnost, že okupační moc od počátku ČOS trpěla a k
její likvidaci přistupovala relativně laxně, je možno interpretovat
buď jako oficiální stanovisko třetí říše k tělesné kultuře a
tělocviku, které mělo být po nějaký čas respektováno i v
protektorátu, nebo jako součást promyšlené vyčkávací taktiky.
„Němci Sokol velmi důkladně sledovali a pomalu, avšak jistě
lámali jeho organizačního ducha, protože jakákoliv organizační
činnost jim byla nebezpečná. Chtěli mít z Čechů a Moravanů
beztvárné a roztěkané stádo bez vůdčích osobností a chtěli rozbít
možnost jakékoliv obrany a vzdoru v Čechách a na Moravě. Proto
se vrhali na všech stranách na sokolské vedoucí činovníky a kosili
jednoho za druhým. Z měst a obcí mizely do propadlišť vězení,
koncentračních táborů a popravišť sokolské hlavy. Ze sokoloven
je bylo dobře vidět, proto Sokol byl tak dlouho ponechán, až byly
postínány.“2

1

SÚA - f. ČOS, k. 265.
Zuzánek, J.: Odboj Sokolů župy Krkonošské proti nacistům. Oběti tohoto
odboje (1939 - 1945). In: Ni zisk - ni slávu 1885 - 1995. Sto deset let župy
Krkonošské – Pecháčkovy 1885 – 1995, s. 37.
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Při jednom z přelíčení před norimberským Mezinárodním
vojenským tribunálem (IMT) prohlásil bývalý říšský protektor v
Čechách a na Moravě, Konstantin von Neurath na adresu ČOS:
„Opatření

proti

Sokolu

byla

odůvodněná.

Sokol

byl

nejnebezpečnější říši nepřátelskou organizací v protektorátě.“1
Neurathův obhájce dr. O. Lüdinghausen k tomu dodal:
„Rozpuštění Sokola, a to musí být řečeno, bylo skutečnou nutností
pro vládu s ohledem na ochranu německých zájmů. Není pochyb o
tom, že Sokol byl střediskem protiněmeckých snah a ohniskem
podněcování českého lidu k aktivnímu odporu proti všemu, co
bylo německé.“2 „Akce Sokol“ byla výsledkem nového
politického kurzu, který v protektorátě nastolil zastupující říšský
protektor Heydrich. Podařilo se tak zlikvidovat oficiální sokolské
struktury, nikoliv však ducha odporu této organizace, který se
začal obdivuhodně projevovat v okamžité restauraci zničených
odbojových struktur; poprava náčelníka Pechláta vyvolala
myšlenky na pomstu. První i druhá garnitura rezistenčních
představitelů ČOS a dalších sokolských odbojářů byla pozatýkána
do konce podzimu 1941. Tento fakt nutil další členy k nástupu na
uprázdněná místa a k pokračování v započaté činnosti.
„Akce Sokol“, odsouzená drtivou většinou českého
obyvatelstva, byla obecně považována za počátek rozsáhlejších
represivních akcí okupačního aparátu. V Poděbradech došlo podle
hlášení SD k tiché demonstraci na protest proti zatčení tamějších
sokolských funkcionářů. Přibližně 35 - 40 sokolů prošlo ve
spořádaném útvaru a vojenským krokem centrem města.3
Skutečnost,
1

že

rozpuštění

ČOS

Tamtéž, s. 38.
Tamtéž, s. 38 - 39.
3
AMV - f. Říšský protektor, k. 114/9 - 24/13.
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uvítala

valná

většina

protektorátních

obyvatel

německé

národnosti,

není

nijak

překvapující.1 Podle informací SD se však obdobně vyjádřilo i
několik Čechů. Zprávy však pocházejí především z okresů s
převahou

německého

obyvatelstva

a

není

proto

možno

jednoznačně vyloučit, že tyto výroky učinili Němci. V Jihlavě
uvítali údajně rozpuštění Sokola především dělníci a rolníci, kteří
tvrdili, že v něm bylo pouze horních deset tisíc a kdo nebyl v
ČOS, nebyl považován za plnohodnotnou osobu. V Klatovech
bylo konstatováno, že Sokol chtěl vše organizačně „sežrat“ a že
teprve po jeho rozpuštění je možno volně dýchat. V Jičíně byl
vysloven požadavek, aby nejvyšší sokolští funkcionáři, kteří
ilegálně pracovali proti říši, byli za tuto svou činnost činěni
zodpovědnými a v Olomouci označili čeští dělníci Sokol za
„buržoazní“ spolek.2
Konec roku 1941 se tedy nesl ve znamení odstranění
upomínek na sokolskou organizaci. Sokolští zástupci zmocnění
pro tuto činnost, obdrželi následující nařízení okresních
komisařství: „Z příkazu nadřízené instance mají být do 8.
prosince t. r. odstraněny vně a uvnitř sokolských nemovitostí
(budov a pozemků) všechny upomínky na býv. sokolské
organisace, jako: nápisy, busty, sochy, obrazy, fotografie a jiné
různé předměty, mající jakýkoliv vztah k ideologii neb činnosti
jmenované organisace a tento vztah svojí povahou výslovně
vyjadřující.“3 Málokde nabyla tato likvidační činnost tak
tragikomických rysů jako v Karlíně, kde objednaná firma v

1

Tamtéž, k. 114/9 - 97/149.
Tamtéž, k. 114/9 - 97/152.
3
AHMP - f. Spolkový katastr XIII/3 - TJ Sokol Karlín, k. 21.
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předběžném vyúčtování mj. uvedla: „Ze štítu sejmout ptáka
sokola… sejmutí poprsí Tyrše a Fügnera (kusy 2)...“1

Reakce londýnského exilu
Zákaz činnosti ČOS vyvolal pochopitelný zájem a ohlas u
československé londýnské emigrace. Tento dlouho připravovaný
tah nacistického aparátu byl i zde chápán nejen jako
psychologický útok a krok k likvidaci významné morální opory
českých občanů protektorátu, ale především jako snaha o
odstranění početné skupiny faktických i potenciálních nepřátel
říše. Z tohoto hlediska nazíral zákaz činnosti Sokola i Prokop
Drtina v projevu z 20. dubna 1941: „Rozpuštění Sokola a
vyloupení jeho majetku, zničení takové organizace, jež má kořeny
v samém srdci národa - to jen jasně ukazuje, jak nezvaní
protektoři ztrácejí nervy. Totéž učinilo v roce 1916 proti Sokolu
Rakousko a učinilo tím největší chybu, jaké se mohlo dopustit.
Dnes tomu není jinak. Ani pronásledování studentů, ani zavření
vysokých škol, ani rozpuštění svazu Skautů, ani persekuce
legionářů se nedotkla tolik nejširších vrstev národa jako nynější
násilí, spáchané na Sokolstvu. Baron Neurath teprve pozná, co
svým nařízením spáchal. Zapomněl, že v Čechách platí heslo »Co
Čech, to Sokol«, a že tedy svým posledním násilnictvím i ty
poslední váhavé dostal do nejprudšího odporu proti německým
tyranům.“2
V podobném duchu a snad ještě emotivněji, reagoval 25.
dubna Jaroslav Stránský: „Žijeme zde tento týden pod dojmem
zpráv o persekuci Sokola a Sokolů…Tyršův národ Tyršovou obcí
1

Tamtéž.
Drtina, P.: A nyní promluví Pavel Svatý... Londýnské rozhlasové epištoly Dr.
Prokopa Drtiny z let 1940 - 1945, Praha 1945, s. 107 – 108.
2

149

vyznával bratrství lidí a národů. Jahnův národ chce Sokolstvo
udusit - jak by mohl být původcem sokolské myšlenky, když jí
nemůže ani rozumět a když ji nemůže ani snášeti? Tyršův národ…
může být vězněm, nikdy žalářníkem… Protektorát znamená konec
všech svobod politických, konec právního bezpečí, konec vysokých
škol a mnoha jiných škol, konec legií, konec Sokola… O persekuci
Sokola teď hodně píší i cizí noviny. Ale co je Sokol, to doopravdy
vědí jen Češi. Cizí hosté žasli o sletech nad nástupem cvičenců,
nad zázrakem prostných, nad celou tou symfonií duší a svalů, nad
přísahajícím gestem mužů… Jen my jsme věděli, že to, co se tu
před námi rozvíjí, je odkaz čtyř pokolení. Vždyť v našich rodinách
hledí ze zašlých podobizen už sokolští pradědové na syny, vnuky a
pravnuky. Ve starých hrobech sní svůj pohov cvičenci, kteří stáli v
pozoru, když se národ budil k novému rozmachu ze staleté
mdloby. Jen my známe hloubku, z níž se živí tyto kořeny, jen my
známe šířku, do které se pne tato koruna… Co je ocel všech…
válečných letadel světa proti duchovním křídlům, na kterých
vzlétá… zářivá sokolí družina? Kdo chce umořit život národa,
musí ucpat jeho hlavní zdroje… ničemové, jejichž dráp teď drásá
naše národní tělo, nevědí, že sokolská síla je z milionů duší a
srdcí…“1
ČOS

i

Vedle rozhlasových projevů reagoval na rozpuštění
československý

emigrační

tisk

a

to

především

Čechoslovák2 a Československé zprávy.3 Je paradoxní, a pro toto
období do jisté míry signifikantní, že v podobném duchu a téměř
z identických pozic, avšak ve zcela jiné argumentační rovině,
poukazoval na nacistická opatření proti českým organizacím
celonárodního významu i státní prezident E. Hácha v rozhovoru s
1

Stránský, J.: Hovory k domovu, Praha 1945, s. 245 - 248.
Slávik, J.: Boží pomsta přijde. In: Čechoslovák, r. 3, č. 17, s. 3, 25.4. 1941.
3
Sokol rozpuštěn. In: Československé zprávy č. 9, s. 1, 23.4. 1941.
2
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říšským protektorem von Neurathem 3. července 1941: „Po dobu
dvou let trvání Protektorátu cítí český národ, že se velkomyslný
výnos Vůdce neplní a že byl český národ o mnohé připraven, co
mu výnos přislíbil. Český národ je citlivý a těžce nese různá
opatření proti němu směřující, jako například dalekosáhlá
omezení v oboru českého školství, postupující germanizace, četná
zatýkání

a

rukojmí,

rozpouštění

a

zastavení

činnosti

celonárodních korporací a pod.“1

1

Dokumenty z historie československé politiky 1939 - 1943.
Acta
occupationis Bohemiae & Moraviae díl II., Praha 1966, ed. M. Červinková a
L. Otáhalová, dok. 451, s. 624.
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