
František Pecháček – 
příběh muže z plakátu
Strahovským stadionem zní tóny Sukova pochodu V nový život a Branou borců vstupuje 
na 30 tisíc sokolů. Začíná nejpůsobivější okamžik X. všesokolského sletu – a možná 
celé historie sokolského hnutí – sletová skladba „Přísaha republice“. Její autor, 
František Pecháček, byl mužem naplňujícím celým svým životem sokolské ideály. Narodil 
se 15. února 1896 v Záhornici u Městce Králové. Většinu mládí ale strávil v Nové Pace, 
kde v místním Sokole vynikal nejprve jako cvičenec na nářadí a později i jako úspěšný 
cvičitel dorostu i mužů. Po 1. světové válce vstoupil do československé armády, stal se 
poddůstojníkem a vedl školu pro výcvik tělesné zdatnosti armády. Současně byl  
i cvičitelem karlínského Sokola. Stal se členem závodního družstva Československé obce 
sokolské, s nímž dosáhl řady mezinárodních úspěchů. Po odchodu z armády se stal záhy 
cvičitelem a později i vedoucím stálých škol obce sokolské v Tyršově domě. Po okupaci 
českých zemí bezezbytku naplnil závěrečná slova jeho „Přísahy republice“: „Stojíme	
pevně,	připraveni	s	novou	silou	za	lepší	příští	své	drahé	vlasti	i	bojovat.“ Manželé 
Pecháčkovi skutečně bojovali. František se stal členem ilegální sokolské organizace 
Jindra, v níž zastával funkci zemského velitele pro Čechy. Podílel se na ukrývání 
parašutistů z Velké Británie i na přípravách atentátu na Heydricha. Po zatčení statečně 
odolával mučení. Jeho manželka Emílie byla zavražděna 26. ledna 1943 v Mauthausenu. 
František Pecháček zemřel na stejném místě 3. února 1944.

1.			 Závodní	družstvo	Františka	Pecháčka	(vlevo)	v	Tyršově	domě	v	roce	1928
2.			 František	Pecháček	v	roce	1921.	Podle	vzpomínek	pamětníků	byl	krásný	tělem	
	 		 a	vznešený	duchem
3.-	4.	Absolventi	předválečných	ročníků	školy	Československé	obce	sokolské	si	jej
	 		 zachovali	v	paměti	jako	skvělého	cvičitele
5.			 František	Pecháček	(vlevo)	jako	sudí	veslařských	závodů	v	roce	1932
6.			 A	takto	jej	znali	všichni,	kdo	nacvičovali	„Přísahu	republice“…

František Pecháček – 
The Story of the Man from the Poster
Suk’s march “V nový život” sounds through the Strahov Stadium and 30 thousand 
Sokol members enter through the Gate of Champions. The most impressive moment 
of Sokol Slet X – and maybe of the entire history of the Sokol Movement – is about 
to begin: the Slet piece “Oath to the Republic”. Its author, František Pecháček, was a 
man fulfilling the Sokol ideals with his entire life. He was born on 15 February 1896 
in Záhornice u Městce Králové. However, he spent most of his youth in Nová Paka, 
where he was an excellent gymnast at the local Sokol gym, and later a successful 
trainer of juniors and men. After WWI, he joined the Czechoslovak Army, became a 
non-commissioned officer, and managed a school for physical fitness training in the 
Army. He also trained at the Sokol in Karlín. He became a member of the competition 
team of the Czech Sokol Society, with which he achieved much international success. 
After he left the Army, he became a trainer and later also the head of the permanent 
schools of the Sokol Society at Tyrš’s House. After the occupation of the Czech 
lands, he completely fulfilled the final words of his Oath to the Republic: “We are 
standing strong, prepared to fight with a new power for the better future of our 
beloved homeland.” Pecháček and his wife really fought. František became a member 
of an illegal Sokol organisation called Jindra, where he functioned as the district 
commander for Bohemia. He participated in hiding parachutists from Great Britain, 
and in the preparation of the assassination of Heydrich. He bravely faced torture 
after being arrested. His wife Emílie was murdered in Mauthausen on 26 January 
1943. František Pecháček died in the same place on 3 February 1944.

1.			 František	Pecháček’s	(on	the	left)	competition	team	at	Tyrš’s	House	in	1928
2.			 František	Pecháček	in	1921.	According	to	witnesses,	he	was	handsome	in	body	
	 		 and	noble	in	mind.
3.-	4.	Pre-war	graduates	of	the	Czechoslovak	Sokol	Society	school	remembered	him	as	
	 		 an	excellent	trainer
5.			 František	Pecháček	(on	the	left)	as	the	referee	in	a	rowing	race	in	1932
6.			 And	this	is	how	everybody	who	trained	the	Oath	for	the	Republic	knew	him...-
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