Sokolský odboj
a operace ANTHROPOID
Ještě během vlny zatýkání, 8. října 1941, podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr
o rozpuštění České obce sokolské, který vstoupil v platnost o tři dny později. Hlavním
argumentem byla skutečnost, že organizační aparát Sokola sloužil v masovém měřítku
odbojovému hnutí. Zatýkáním byla výrazně postižena i sokolská odbojová síť. V závěru
roku 1941 ale začala její činnost opět nabývat na intenzitě. Na krvavý teror, nastolený
v protektorátu Reinhardem Heydrichem, reagovali představitelé československého
exilu v Londýně rozhodnutím o přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora.
V samém závěru roku 1941 byla do protektorátu vysazena skupina ANTHROPOID s úkolem
zlikvidovat Heydricha. Díky navigační chybě přistáli rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík
poblíž Prahy namísto původně plánovaného Plzeňska. Tato skutečnost se ukázala pro
realizaci atentátu jako rozhodující. První, koho parašutistům jako spolehlivou osobu
doporučil místní farář, byl člen tamější sokolské jednoty František Kroutil. Od něj
vedla jejich cesta k dalšímu sokolovi, mlynáři Břetislavu Baumanovi, který informoval
náčelníka IV. okrsku župy Barákovy, Jaroslava Starého. Ten je kontaktoval s náčelníkem
vysočanského Sokola a členem skupiny Jindra Jaroslavem Piskáčkem. Sokolové poskytli
oběma parašutistům ilegální byty v Praze a veškerou potřebnou pomoc.
1. Reinhard Heydrich se ujal úřadu zastupujícího říšského protektora 28. 9. 1941
2. Velitelem radikální odnože sokolského odboje, skupiny Říjen, se stal
Jan Zelenka-Hajský, později jeden z nejdůležitějších spolupracovníků parašutistů
3. Skupina ANTHROPOID přistála na území protektorátu v noci z 28. na 29. 12. 1941
4. Jediným úkolem rotmistrů Jana Kubiše (vlevo) a Josefa Gabčíka byla likvidace
Reinharda Heydricha
5. Významným pomocníkem parašutistů se stal člen Sokola mlynář Břetislav Bauman
6. Náčelník vysočanského Sokola Jaroslav Piskáček byl jednou z klíčových postav
prvních dnů pobytu parašutistů v protektorátu

Sokol Resistance and
ANTHROPOID
It was during the wave of arrests, on 8 October 1941, that Reinhard Heydrich signed
the official directive on the dissolution of the Czech Sokol Society that became effective
three days later. The main argument was that the organisational apparatus of Sokol was
largely used for the resistance movement. The Sokol resistance network also suffered
from the arrests. However, at the end of 1941 it started to gain power again. The
representatives of the Czechoslovak exile in London responded to the bloody terror
established in the Protectorate by Reinhard Heydrich with the decision to prepare
for the assassination of the Reich Protector. At the end of 1941, the ANTHROPOID
group was deployed in the Protectorate with the aim to eliminate Heydrich. Due to
a navigational error, TSGT Jan Kubiš and Josef Gabčík landed near Prague instead
of the originally planned Plzeň region. This proved decisive for the execution of the
assassination. The first reliable person they were recommended by a local parish priest
was František Kroutil, a member of the local Sokol union. He introduced them to another
Sokol member, Břetislav Bauman, a miller, who informed Jaroslav Starý, the chief of
District County IV. Jaroslav Starý contacted the chief of the Vysočany Sokol and a
member of the Jindra Group, Jaroslav Piskáček. The Sokol members illegally provided
both parachutists with flats in Prague and all the necessary assistance.
1. Reinhard Heydrich assumed the office of Reich Protector representative on 28 September
1941
2. Jan Zelenka-Hajský became the commander of the radical wing of the Sokol resistance,
the “October” group – he was one of the parachutists’ most important collaborators
3. The ANTHROPOID team landed in the Protectorate on the night of 28 December 1941
4. The only task of TSGT Jan Kubiš (on the left) and Josef Gabčík was to eliminate
Reinhard Heydrich
5. Břetislav Bauman a miller and Sokol member, was an important assistant to
the parachutists
6. Jaroslav Piskáček, the chief of the Vysočany Sokol, was a key character in the first days
of the parachutists’ stay in the Protectorate
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