
1939 –1945 
Sokolové se zapojili do bojů 2. světové války na všech frontách. Porážka 
nacistického Německa pro ně byla nejen cestou k osvobození okupované 
vlasti, ale i k uchování tradičních sokolských ideálů. Celkové ztráty 
Československé obce sokolské z let 1939 až 1945 byly po válce zpracovány 
na podkladě odpovědí z 80 % sokolských jednot Čech a Moravy. Vězněno 
bylo 11 611 členů obce sokolské. 1 212 sokolů a sokolek nacisté popravili, 
v koncentračních táborech, káznicích a věznicích zemřelo dalších 2 176. 
Z řad dorostenců a dorostenek nepřežilo válku 124 osob. V českém povstání 
padlo 654 sokolů, raněno bylo dalších 164.
Odhodlání mužů i žen z řad Sokola, hraničící se sebeobětováním, bylo 
pro okupanty obrovským překvapením. František Pecháček vyjádřil pocity 
mnohých sokolů ve svých posledních slovech, pronesených ke spoluvězňům: 
„Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře 
jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše 
oběti nebyly marné.“

Sokols participated in the battles of WWII on all frontiers. The defeat  
of Nazi Germany was not only liberated the occupied homeland, but also 
preserved the traditional Sokol ideas. Total losses of the Czechoslovak 
Sokol Society from 1939 to 1945 were assessed after the war according 
to a survey of 80% of Sokol unions in Bohemia and Moravia. 11,611 
Sokol members were imprisoned. 1,212 Sokol members, both men and 
women, were executed by the Nazis, and an additional 2,716 died 
in concentration camps, penitentiaries and jails. 124 juniors did not 
survive the war. 654 Sokol members died in the Czech revolution, and an 
additional 164 were injured. 
The determination of the men and women Sokol Movement members, 
which was virtually self-sacrifice, was an unwanted surprise for the 
occupying forces. František Pecháček expressed the feelings of many 
Sokols in his last words, spoken in prison: “Goodbye, brothers, I know 
that I am going to die, but I am not afraid. A brave man dies once; only 
cowards die a hundred times. I will die in peace because I know that our 
sacrifice has not been in vain...” 




