
Sokolové v boji proti 
nacistické okupaci
Od prvních dnů po okupaci českých zemí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava považovali 
nacisté české tělovýchovné organizace v čele se Sokolem za nepřátele říše. Oprávněně. 
Kromě toho, že se sokolové zapojili do různých odbojových skupin, vytvořili vlastní 
odbojovou organizaci Obec sokolská v odboji. V čele odbojové sítě, která se od ústředí 
odvíjela přes župy až do místních jednot, stáli čelní činovníci sokolské obce, především 
náčelník Augustin Pechlát. Taková síť bohužel nezůstala před gestapem dlouho utajena.
12. dubna 1941 K. H. Frank v zastoupení říšského protektora nařídil předsedovi 
protektorátní vlády generálu Eliášovi, aby zastavil činnost Sokola. Zákaz činnosti Sokola byl 
ale pouze prvním krokem ve snaze okupantů o eliminaci sokolského odboje. 27. září 1941 
jmenoval Adolf Hitler zastupujícím říšským protektorem Reinharda Heydricha, který ihned 
po své inauguraci vyhlásil stanné právo a rozpoutal krvavé represe proti českému odboji. 
Padl jim za oběť Augustin Pechlát a další významný člen Sokola a příslušník odboje Vladimír 
Groh. Oba byli popraveni 30. září 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 byla zahájena „Akce 
Sokol“, při které byli systematicky zatýkáni členové vedení sokolské obce, žup i funkcionáři 
sokolských jednot. Celkem bylo postiženo asi 1 500 sokolů. 

1.		Okupanti	byli	na	pražských	ulicích	„vítáni“	s	neskrývanou	nenávistí
2.		Ještě	v	noci	před	příchodem	německé	armády	do	Prahy	byl	v	Tyršově	domě	zničen	veškerý	
	 	archivní	materiál,	vztahující	se	k	zapojení	sokolů	do	bezpečnostního	systému	státu
3.		Krátce	po	15.	březnu	navázalo	vedení	Sokola	kontakt	s	odbojovou	organizací	
	 	Politické	ústředí,	jejímž	čelným	představitelem	byl	sokol	Přemysl	Šámal
4.		15.	července	1939	nastoupil	na	místo	dosavadního	starosty	Stanislava	Bukovského	
	 	Josef	Truhlář	(na	fotografii)	a	odstoupivšího	náčelníka	Miroslava	Klingera	nahradil	
	 	Augustin	Pechlát	
5.		Zemským	velitelem	Obce	sokolské	v	odboji	v	Čechách	se	stal	autor	skladby	„Přísaha	
	 	republice“	z	X.	všesokolského	sletu	František	Pecháček
6.		V	Osvětimi	zemřelo	téměř	90	%	zde	vězněných	sokolů

Sokol Fighting against  
the Nazi Occupation
The Nazis perceived Czech sports organisations, headed by Sokol, as enemies of the 
Reich from the very first days of the Czech lands’ occupation and the establishment of 
the Protectorate of Bohemia and Moravia. And they were right to do so. Sokol members 
participated in various resistance groups, and they also created their own resistance 
organisation – the Sokol Society in Resistance. Leading Sokol Society officials, namely 
Chief Augustin Pechlát, headed the resistance network that spread from the headquarters 
through counties to individual unions. Unfortunately, the network could not be kept 
secret from the Gestapo for long.On 12 April 1941, K. H. Frank in representation of the 
Reich Protector ordered General Eliáš, the Chairman of the Protectorate Government, to 
stop the activity of Sokol. However, Sokol’s ban was only the first step in the occupying 
power’s efforts to eliminate the Sokol resistance. On 27 September 1941, Adolf Hitler 
appointed Reinhard Heydrich as the Reich Protector representative. Immediately after 
being inaugurated Heydrich declared martial law, and unleashed bloody retaliation 
against the Czech resistance movement. Augustin Pechlát and Vladimír Groh, other 
prominent member of Sokol and the resistance movement, were both executed on 30 
September 1941. On the night of 7 October 1941, the “Sokol Action” started, during 
which management members of the Sokol Society, counties, as well as officials of the 
Sokol unions were systematically arrested. About 1,500 Sokol members were affected.

1.		The	occupants	were	“welcomed”	with	unconcealed	hatred	on	Prague	streets
2.		All	archive	material	at	Tyrš’s	House	concerning	Sokol	members’	activity	in	the	State	
	 	security	system	was	destroyed	the	night	before	the	German	Army	arrived	in	Prague
3.		Shortly	after	15	March,	the	Sokol	management	contacted	the	Political	Headquarters	
	 	resistance	organisation	presided	over	by	Přemysl	Šámal,	a	Sokol	member
4.		On	15	July	1939,	Josef	Truhlář	replaced	Mayor	Stanislav	Bukovský	(in	the	photo)	
	 	and	Augustin	Pechlát	replaced	Chief	Miroslav	Klinger	who	had	resigned
5.		František	Pecháček,	the	author	of	the	Oath	to	the	Republic	for	Slet	X,	became	
	 	the	district	commander	of	the	Sokol	Society	for	the	resistance	in	Bohemia
6.		Almost	90%	of	Sokol	members	incarcerated	at	Auschwitz	perished	there
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