Shrnutí
Teror1, rozpoutaný po 27. květnu 1942, prakticky znemožnil
organizovanou odbojovou činnost. V lepším případě byla
rezistence pouze paralyzována a atomizována. U Jindry a dosud
ve vazbě držených členů OSVO, došlo na plošnou likvidaci.
Přesto se ještě po tři týdny obdivuhodně dařilo krýt sedm
příslušníků desantů Anthropoid, Bioscop, Tin, Out Distance a
Silver A v kryptě kostela Cyrila a Metoděje. Drama vyvrcholilo
18. června. O den později bylo v Kobylisích zastřelen expreimér
gen. Eliáš. Stejně jako náčelník Pechlát kalkuloval od počátku s
podobným koncem. Před svým nástupem do funkce, v dubnu
1939, odevzdaně konstatoval: „Nabízejí mi úřad předsedy vlády
v protektorátě…Vím však jedno: přijmu-li tuto nabídku, nakonec
mne oprátka nemine. Nepřijmu-li tuto funkci, dostane to možná
nějaký darebák, který může našemu národu a vlasti způsobit
nedozírné škody. Proto jest mou povinností přijmout to.“2
Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich byl v
nejvýše postaveným nacistickým prominentem, který byl v době
druhé světové války zavražděn. Nejenom z tohoto důvodu, ale
především díky drakonickým represím, které rozpoutal okupační
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V této kapitole se plně odráží dosavadní stav výzkumu Protektorátu Čechy a
Morava jako celku. Jedinou komplexní monografii, jejíž druhá část byla navíc
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znemožněním původně zamýšleného archivního
výzkumu,
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protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 – 1945, Praha 1999
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aparát, je pozdní jaro roku 1942 považováno – a mnohdy
interpretováno – nejen jako vrchol sokolské rezistence, ale i jako
vrchol celého českého domácího odboje vůbec. V obou případech
je takové hodnocení povrchní, zavádějící – a do značné míry
degradující. Období spolupráce OSVO s londýnskými desanty
druhé vlny je třeba nahlížet kontinuálně a neoddělovat je od
předcházející sokolské rezistence, jejíž význam v mnoha ohledech
činnost spojenou s atentátem převyšoval.
Sokol a sokolové bojovali proti nacistické totalitě od
vzniku protektorátu do jeho konce. Až do hořkého konce.3 „A
vítězství přišlo, a s ním přikvačila mocidychtivá sestava, která se
do ciziny »zachránila pro vlast«; vnitřně jednotná nebyla, ale v
jednom byla dokonale svorná: odstrčila odboj ten i onen, a
dokázala to v pěti dnech; pustila po vodě jeho cíle a plány,
přinášela si svoje, a byl to především plán nesdílené vlastní
moci… národní politika zvrhla se úprkem v sérii podrazů… dílo a
smysl odboje ležely nenapravitelně v troskách…“4 Když ministr
Alois Rašín nedlouho po rozpadu rakousko-uherské monarchie
adresoval do řad legionářů prosté konstatování, že za práci pro
vlast se neplatí, měl naprostou pravdu. V Čechách je tomu právě
naopak. Za práci pro vlast se doplácí. Osudy příslušníků
sokolského odboje, jejich rodin a pozůstalých jsou toho důkazem.
I proto byla tato práce napsána.
Sokolská protinacistická rezistence je doposud přehlížena
a podceňována. Je neveselé, že v tomto ohledu se přístup české
historiografie

po

listopadu

1989

téměř

neliší

od

„předlistopadového“. Hlavní důvod tohoto tristního stavu
3

Heroes and Victims, London 1945.
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představuje

nesporně

již

zmíněná

neexistence

adekvátní

monografické literatury a na ní navazujících syntéz, rovněž však i
podcenění domácího a především zahraničního archivního
materiálu a neschopnost i nechuť k jeho zpracování, která
nepramení pouze z neadekvátní jazykové vybavenosti badatelů.
OSVO

představovala

kontinuální

součást

české

protinacistické rezistence a za svou angažovanost v tomto boji
zaplatila vysokou cenu. Její základy položili ještě starosta S.
Bukovský a náčelník M. Klinger počátkem jara 1939; vzápětí
však došlo k výměně nejvyšších funkcionářů. Volby starosty, jeho
tří náměstků, náčelníka, náčelnice, vzdělavatele, 27 členů
předsednictva a dalších orgánů, proběhly 15.7. 1939. Uprázdněné
místo po S. Bukovském zaujal J. Truhlář, odstoupivšího náčelníka
M. Klingera nahradil A. Pechlát. Náměstky starosty se stali Jan V.
Keller, K. Šauer a J. Stolz; vzdělavatelem byl zvolen A. Krejčí.
26.8. 1939 byli z ČOS na základě výnosu říšského protektora z
21.6. 1938 vyloučeni židé. Jako preventivní opatření proti
eventuálnímu rozpuštění ČOS vznikla Komise pro styk se
župami, jejíž legální náplní bylo zlepšení komunikace ústředí s
regiony a koordinace práce v nich; ve skutečnosti však
představovala ilegální ústřední vedení OSVO. Do jejího čela byl
jmenován náčelník župy Scheinerovy O. Klich, dalšími členy se
stali L. Vaněk, B. Havel, F. Bláha, S. Svoboda, J. Plánička, E.
Penniger a J. Pelikán. Zemským velitelem OSVO pro Čechy byl
určen F. Pecháček a pro Moravu Š. Drásal.
V předválečných měsících se OSVO významně podílela
na budování ilegálních přechodů do Polska, které zajišťovaly
župy Severomoravská, Moravskoslezská a Olomoucká. Při
výstavbě regionální sítě se krajští vedoucí orientovali především
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na náměstky župních náčelníků a členy náčelnictev, vedoucí
brannosti a záložní důstojníky. V následném vřazení okrsků,
obvodů a jednot do struktury OSVO, hrálo podstatnou roli
podchycení spontánní, neorganizované rezistence (např. region
severovýchodních a východních Čech). Tyršův dům rovněž
programově navazoval spojení se členy ČOS, reprezentujícími
další odbojové organizace. V ON to byli H. Vojta, V. Bílý a V. B.
Luža, v PÚ P. Šámal, J. Jína, L. K. Feierabend a J. Nečas a v
ZNV V. Groh a J. Uher.
23.8. 1939 zmocnilo předsednictvo ČOS starostu, aby
provedl preventivní kroky, adekvátní další existenci Sokola v
protektorátních poměrech. Pro případ rozpuštění ČOS a zatčení
jejích představitelů byl konkretizován provoz sokolského ústředí;
řízení mělo přejít na členy předsednictva. Vznikla rovněž tzv.
ilegální pětka, která do značné míry zdvojovala vedení OSVO.
Jejími členy se stali A. Pechlát, J. Truhlář, J. V. Keller, F. Bláha a
E. Köppl. Pětka měla představovat centrální řídící orgán OSVO s
celoprotektorátním dosahem, do jehož pravomoci přímo spadalo
zpravodajství a styk se zahraničím, financování a vlastní orientace
OSVO v rámci politických proudů ostatních rezistenčních
organizací. Stala se tak nejvyšším ideovým vedením OSVO,
zatímco Komise pro styk se župami se měla nadále soustředit na
konkrétní realizaci rezistenční činnosti.
Vztah ČOS, německých představitelů okupační správy a
českých aktivistů byl trvale napjatý a toto napětí vzrůstalo úměrně
s počtem členů ČOS, zatčených v souvislosti s rezistencí. Ačkoliv
série direktivních opatření odkázala ČOS ještě během roku 1939
do role pouhé tělovýchovné organizace, její mimořádný vliv na
široké vrstvy obyvatelstva okupační aparát nepodceňoval;
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současně se vznikem protektorátu se ČOS, jako potenciální zdroj
neklidu a odporu, stala předmětem intenzivního zájmu gestapa i
SD. Zdání loajální spolupráce měla proto podpořit účast šesti
představitelů ČOS ve výboru Svazu pro spolupráci s Němci. Akce
Albrecht der Erste, zahájená 1.9. 1939, postihla i sedm členů
předsednictva ČOS.
Do pádu první rezistenční garnitury udržovala OSVO v
Čechách úzké styky především s PÚ, na Moravě pak se ZNV.
Nejdůležitějšího strategického partnera však představovala ON.
Zvláště v regionech byla personální unie OSVO a ON zcela
přirozeným jevem. Přesto je třeba zdůraznit skutečnost, že na
rozdíl od výrazně profilovaných organizací první rezistenční
garnitury, se OSVO nesnažila o programové ukotvení svých
odbojových cílů a zvláště ve vztahu s ON působila jako
organizace „servisní“.
Význam OSVO počal výrazně stoupat na sklonku jara
1940, při budování druhé rezistenční garnitury. V jejím rámci se
OSVO v Čechách stále více orientovala na ON, na Moravě pak na
PVVZ. Zaměřila se na zpravodajskou činnost, shromažďování
zbraní a sabotáže. Tento trend pokračoval po celou Neurathovu
éru. Koncem ledna 1941 se pod vedením F. Pecháčka konal v
Lomnici nad Popelkou cvičitelský lyžařský kurz, na němž byla
dohodnuta další rezistenční strategie OSVO. Zřejmě pod vlivem
přesvědčení o brzkém zákroku proti ČOS byli vybráni potenciální
odbojoví náhradníci pro vyšší posty OSVO, kteří měli ihned
nahradit ev. zatčené.
6.2. 1940 byl zatčen starosta J. Truhlář. Výbor ČOS se
rozhodl jeho funkci zakonzervovat a řízením organizace
prozatímně pověřil dosavadního I. místostarostu J. V. Kellera.
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Správa

ČOS

byla

přizpůsobena

organizaci

Říšského

tělovýchovného ústavu a rozčleněna do tří skupin - styk ústředí se
župami, hospodářskou a finanční problematiku a odbory
předsednictva. Župa plukovníka Švece musela změnit název na
Sokolskou župu v Třebíči, župa Denisova pak na župu
Cidlinskou. Na základě nařízení říšského protektora proběhla 1.9.
1940 doplňovací volba nového starosty, jímž se stal J. V. Keller.
Podle tehdejšího hlášení SD pro RSHA nemohly ojedinělé
loajální pokusy ze strany ČOS setřít celkový dojem pasivního
odporu proti všemu německému.
12.4. 1941 vydal říšský protektor, zastoupený státním
tajemníkem K. H. Frankem, přípis o zastavení činnosti ČOS,
adresovaný předsedovi protektorátní vlády A. Eliášovi. Tento
krok byl zdůvodněn jednoznačně nepřátelským postojem ČOS
vůči Německu a značným počtem zatčených rezistenčních
pracovníků z řad ČOS. Ihned byla zamezena tělovýchovná a
organizační činnost; povolena byla pouze správa nemovitostí.
Vedení ČOS se přesto podařilo zajistit ekonomickou kontinuitu a
nadále plnit nejvýznamnější finanční závazky; nezastavily se ani
stavební práce. Byla rovněž provedena konzervace sokolského
muzea v Tyršově domě, archivu Sokola Pražského a archivů
regionálních. 18.4. 1941 správy majetku ČOS ujali úředníci
pražského policejního ředitelství; 26.4. 1941 uzavřela ČOS a
Protektorát Čechy a Morava nájemní smlouvu na Tyršův dům.
(Od 15.11. 1943 sloužil jako německý vojenský lazaret.)
V polovině července 1941 byla vytvořena Sokolská
revoluční rada (SRR) v čele s náměstkem starosty ČOS A.
Hřebíkem, která navazovala na činnost Komise pro styk se
župami. Dalšími členy rady se stali A. Benda, O. Klich a L.
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Vaněk; jediná schůzka SRR se konala 14. září 1941 na Zbraslavi.
Kvůli zatčení náčelníka A. Pechláta (3.7. 1941) došlo k oddálení
kontaktů špiček OSVO a PVVZ. Ačkoliv byli zemští velitelé
OSVO na vertikální síť PVVZ napojeni až v srpnu 1941, přispěl
tento kontakt ke vzniku zřejmě největší protektorátní rezistenční
struktury vůbec.
V noci ze 7. na 8. října 1941 byla z podnětu zastupujícího
říšského protektora zahájena Akce Sokol. 8.10. 1941 signoval R.
Heydrich úřední výměr o rozpuštění ČOS. Její majetek,
přesahující 600 mil. K, byl zabaven a prohlášen za propadlý ve
prospěch Německa. Nařízení, odůvodněné tím, že organizační
aparát ČOS sloužil v masovém měřítku opozičnímu hnutí, vešlo v
platnost 11.10. 1941. (V této souvislosti Heydrich zdůraznil, že v
řadách zatčených členů ČOS bylo odhaleno spojení na exilovou
vládu v Londýně a poukázal na spolupráci ON a OSVO,
jmenovitě pak styky gen. H. Vojty a náčelníka A. Pechláta.)
Dalším výměrem oznámil zastupující říšský protektor, že správou
veškerého propadlého majetku byl pověřen Nationalsozialistische
Reichsbund für Leibesübungen (NSRL); až do předání za něj
zodpovídaly protektorátní dozorčí úřady. Později byla část
sokolského majetku předána rovněž Kuratoriu pro výchovu
mládeže, Deutsche Arbeitsfront (DAF), Kraft durch Freude (KdF)
a Nadaci R. Heydricha.
Po

nástupu

R.

Heydricha,

patřila

OSVO

k

nejkompaktnějším a nejvitálnějším částem rezistence. Její činnost
nabývala na intenzitě ještě během posledních týdnů roku 1941, v
době trvání civilního výjimečného stavu, kdy vlna poprav a
zatýkání

dočasně

paralyzovala

drtivou

většinu

ostatních

odbojových struktur. Organizaci Jindra, která kontinuálně
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navázala na předchozí strukturu OSVO, vybudoval jeden z
nejvýznamnějších představitelů sokolské rezistence a poslední
představitel SRR, současně však i nejkontroverznější osobnost
domácího odboje, L. Vaněk (Jindra). S rekonstrukcí poničené sítě
OSVO počal nedlouho po Akci Sokol, v polovině listopadu 1941,
kdy přešel do ilegality a trvale přesídlil z Brna do Prahy. Na
vedoucích postech Jindry stanuli již dříve designovaní zemští
velitelé OSVO v Čechách a na Moravě - F. Pecháček a Š. Drásal.
Velitelem radikální odnože Jindry, skupiny Říjen, se stal J.
Zelenka, pozdější hlavní ubytovatel londýnských desantů, které se
podílely na atentátu na R. Heydricha. L. Vaněk disponoval
rozsáhlými ilegálními kontakty, setkal se nejen s posledním
představitelem Tří králů a zřejmě nejhledanějším mužem
protektorátu, škpt. V. Morávkem, ale i vedoucím odbojové
organizace Kapitán Nemo K. Nejedlým a rovněž se zástupci
skupin Národního obranného svazu (NOS) a Svazu obcí
střeleckých (SOS). L. Vaněk uvažoval o novém sjednocení
demokratické

rezistence

a

je

velmi

pravděpodobné,

že

pretendoval na vedoucí postavení. Na rozdíl od první, značně
početné, a proto zranitelné sítě OSVO, představovala Jindra
základní strukturu, na níž měly být připojovány další organizační
útvary. V intencích PVVZ vznikla horizontální síť vytvořená
kolem vlastního organizačního vedení; do konce roku 1941 byla v
Čechách a na Moravě do znančné míry uvedena v život i síť
vertikální (14 krajů se 37 župami), která měla v konečné fázi
pokrýt i Slovensko (2 kraje se 6 župami) a Podkarpatskou Rus (1
kraj – 1 župa). Zemským velitelům bezprostředně podléhali
vedoucí krajů; nejvýznamnějším byl kraj pražský, reprezentovaný
pražským pětižupím. Pro písemnou komunikaci mezi vedením
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přestal být používán otevřený text; byly sestaveny rozdílné
šifrovací klíče, první byl číselný, druhý tvořily chemické prvky a
sloučeniny. Vznikla nejen síť krycích adres, ale i krycích výrazů
nejfrekventovanějších pojmů. Po atentátu na zastupujícího
říšského protektora byli hlavní reprezentanti Jindry zatčeni a
plošně likvidováni. Jako jeden z posledních byl 4.9. 1942
dopaden i L. Vaněk. Pozdní jaro roku 1942 je interpretováno
nejen jako vrchol sokolské rezistence, ale především jako
vyvrcholení celého českého domácího odboje vůbec. Období
spolupráce OSVO s londýnskými desanty druhé vlny je ovšem
třeba nahlížet kontinuálně a neoddělovat je od předcházející
sokolské rezistence, jejíž význam v mnoha ohledech činnost
spojenou s atentátem převyšoval.
Pokusy o restauraci původních struktur roztříštěné
rezistence se ukázaly jako zcela neefektivní. Zbytky Jindry
přestaly být v Čechách organizačně řízeny v říjnu 1942, na
Moravě pak počátkem roku 1943. Atomizované sokolské skupiny,
původně podřízené Tyršovu domu, v drtivé většině orientovaly na
rezistenci regionální úrovně. Vedle částí PVVZ a ON se
kontaktovaly nebo splynuly s kruhy bývalých legionářských
svazů a hasičských spolků, církví a nově budovanými
organizacemi,

např.

Severočeským

revolučním

národně

podzemním hnutím (SRNPH). Jako příklad může sloužit známá
personální unie, vzniklá na troskách ON a PVVZ v regionu
severovýchodních Čech – Severočeské národní podzemní hnutí
(SNPH), na jehož vzniku měla OSVO zásadní podíl. S výjimkou
Rady tří (R 3), která se počala utvářet na podzim 1942, a na
jejímž vedení se značnou měrou podílel V. B. Luža, se zbylé
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struktury OSVO dostaly do podřízeného postavení, což bylo
typické např. pro Přípravný revoluční národní výbor (PRNV).
ČOS představovala v protektorátní společnosti nespornou
kontinuitu, směřující k tradicím první republiky. Jak vyplývá
z předloženého textu, nepřestali sokolové svou roli hrát ani po
rozpuštění ČOS. V rámci ilegálního hnutí připadla ČOS a
sokolům role zcela výjimečná. Předložený text přibližuje vývoj
OSVO od prvních dětských krůčků, od chvíle, kdy se jí dostalo
statutu „servisní“ organizace ON v první odbojové garnituře, přes
postavení rovnocenného partnera v garnituře druhé, až po
vrcholné vzepětí při podpoře Anthropoidu, následný úpadek
organizované sokolské rezistence v rámci třetí odbojové garnitury
a totální podřízení v rámci garnitury čtvrté.
Poslední předválečný starosta ČOS Stanislav Bukovský,
který zemřel roku 1942 v Osvětimi, vyslovil ve svém posledním
proslovu ve funkci mj. i toto krédo: „Sokolstvo nikdy nepracuje
k úkolům svým vlastním, nýbrž výhradně vždy slouží národnímu
celku, jehož je věčně mladým a svěžím jádrem jak po stránce
tělesné zdatnosti, tak zvláště v ryzosti tradice mravní.“ Tímto
přesvědčením se řídila ČOS jako celek i v době protektorátu. Je
evidentní, že domácí česká protinacistická rezistence byla ČOS a
OSVO zásadně ovlivněna a její vývoj by se bez přispění ČOS
nepochybně ubíral jiným směrem.
Celkové ztráty ČOS5 byly zpracovány na podkladě
odpovědí ze 77,71% sokolských jednot Čech, Moravy a Slezska.6
V letech 1939 – 1945 bylo vězněno 11 611 členů ČOS, z toho

5

Seznamy popravených, zemřelých a padlých na barikádách jsou uloženy
v SÚA - f. ČOS, k. 374. K nim jsou vztaženy návrhy ČOS na vyznamenání
příslušníků II. odboje vládou.
6
SÚA – f. ČOS, k. 374. Zprávy zaslalo 2 270 z 2 921 jednot.
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popraveno 1 212. Jinak zemřelo dalších 2 176.7 (Podle statistiky,
sestavené v prosinci 1945, padlo v českém povstání 654 sokolů,
raněno bylo dalších 164.)8
Dějiny ČOS a OSVO v protektorátní společnosti
představují pro naši historiografii nespornou výzvou. Věřím, že
bude vyslyšena v nejbližší budoucnosti.

7

ATMTVS - f. Sokol, k. 151 - srv. např. Hovorka, A.: Jak uctíme památku
svých mučedníků. In: Sokolský věstník, roč. XLI/V1946, č. 4, s. 46 nebo
Brandes, D.: Češi pod německým
protektorátem. Okupační politika,
kolaborace a odboj, Praha 1999, s. 383.
8
SÚA, f. ČOS, k. 374
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