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Úvod

Tato práce se zabývá osudem �eskoslovenské armády a jejích p�íslušník� kte�í
se ú�astnili od roku 1938 až do roku 1942 v odboji, zachycuje tedy nejvýrazn�jší období
její p�sobnosti proti nacistickému režimu. Od mobilizace, jakožto d�kazu odporu
�eskoslovenska proti nacistickému N�mecku, po p�estup do ilegality. Celý p�íb�h má
uchvacující vyvrcholení, za n�jž vd��íme atentátu na Heydricha, který byl také
demonstrací moci �eskoslovenského odboje. Bohužel tomuto dobrodružnému románu
p�ipsali nacisté neslavn� proslulý epilog.

Studie vznikla v rámci historického seminá�e PhDr. Hany Almerové, zvolil jsem si
toto téma, nebo� se domnívám,že školní osnovy pro novodobou historii nejsou
dosta�ující, jelikož  události z blízké minulosti nás velmi ovliv�ují i dnes, potom se také
zapomíná na p�íko�í zp�sobená minulým režimem; �lenové jeho v�d�í strany se sice
také ú�astnili odboje, jenže hrdinové odboje se stali státu nepohodlnými, tak byli vlá�eni
po dolech a táborech a pod pojmem „znárodn�ní“ jim byl kraden majetek, nebyla jim ani
dána možnost obhájit jejich dílo.  Ne, to si nezasloužili, kv�li tomu je t�eba o�iš�ovat
jejich jména a p�ipomenout jejich �iny, hlavn� ideály. Obdobn� jako Tacitus
vyzdvihujme v d�jinách muže hodné slávy, ty nehodné, mravn� nevysp�lé zatracujme.

�asto mi p�ichází na mysl, že kdybychom se místo mnichovské kapitulace bránili
válkou, sice možná zem�ely tisíce lidí, avšak zachovali bychom si �est, nechci snižovat
význam žádného �lov�ka, ale v odboji, na rozdíl od války v níž m�že zem�ít každý,
umírala elita, lidé s myšlenkou, za kterou si stáli až do konce, umírali ponížení, zoufalí a
bez nad�jí. Válka �eskoslovenské republiky s �íší je však „kdyby“, odboj fakt.

Nebylo jednoduché shán�t podklady, nebo� i te� jsem narážel na plody dob�e
odvedené práce gestapa a celého nacistického bezpe�nostního aparátu, který se
postaral o zni�ení zna�ného množství historického materiálu. Proto jsem se �asto
musel uchýlit k vedlejším pramen�m.

Práce se d�lí na dv� základní �ásti, na dobu p�ed okupací a na �as po ní, až do
atentátu na zastupujícího protektora Heydricha. �ást o p�edokupa�ní dob� se �lení na
kapitoly o p�edmnichovských pom�rech v armád� a o obou mobilizacích,
s mobilizacemi je zmín�no i pomnichovské zabrání pohrani�í. Druhá �ást se zam��uje
na odbojovou práci a specifika vojenského odboje v podob� organizace Obrana národa.

Pokud budu hodnotit literaturu faktu, narazil jsem na jiné p�ekážky: kdekdo si
totiž m�že usmyslit napsat práci o druhé sv�tové válce, odboji atd., literatury na toto
téma je dost a dost. Bohužel n�které takové práce se dají hodnotit jako „nedbalé“ a
auto�i se pak mnohdy utíkali spíše pod k�ídla múz, nežli k Athén�, z podobné literatury
bylo t�žké �erpat. Jelikož jsem nebyl zb�hlý v okruhu historické literatury zabývající se
protektorátem, neobešel jsem se bez odborné rady. Z t�chto d�vod� jsem velmi vd��en
za pomoc, zejména mjr. Edvardu Stehlíkovi.

Dále jsem �erpal z osobních konzultací, p�i nichž jsem setkával s velkou
vst�ícností, tím se mi konzultace staly velmi p�ínosnými, chci tímto p�edevším
pod�kovat: Františku Bobkovi (Stopa�i), který m� v podstat� do tématu uvedl, dále Karlu



Plockovi a �len�m Konfederace politických v�z��. Nejvíce bych cht�l pod�kovat
Jaromíru Klikovi, jenž mi poskytl pomoc nejvýznamn�jší.



�eskoslovenská armáda
proti nacismu

v období 1938 - 1942

Po Mnichovu odešlo z republiky mnoho lidí do emigrace, nejd�íve hlavn� do
Francie nebo SSSR, v�tšinou p�es Polsko. Mezi nimi již jako pouhý profesor bývalý
prezident Beneš a kapitán bezpe�nostní služby František Moravec. Moravec odjel
z �ech za nejp�ísn�jšího utajení jen s nejvyššími d�stojníky a nejd�ležit�jšími
dokumenty, zbytek d�ležitého materiálu byl skartován. Nutno podotknout, že �eská
informa�ní služba v p�edmnichovské dob� byla po kapitánov� reorganizaci velmi
dob�e informovaná. Její v�domosti m�ly pro nadcházející dobu obrovský význam,
obzvlášt� styk s agentem A-54*, nebo� informace byly jediné komodity, jimiž mohli
�eši ve vále�ném vyjednávání o uznání exilové vlády a o povále�ném navrácení
neoklešt�ného území disponovat.

Tedy hlavním úkolem exilového odboje bylo dosáhnout uznání
�eskoslovenského státu spojenci. To se z po�átku vedlo s r�zným úsp�chem, avšak
jakmile se státy dohody dostaly také do víru války, po�ala se snaha exilu vyplácet,
musíme asi vyzdvihnout Beneše a jeho diplomatický um, kterým si dokázal otev�ít
vrátka všech významných evropských politik�. Dostál svého.

K dosažení Benešových cíl� bylo také zapot�ebí podporovat odboj na d�kaz, že
�eši nesouhlasí s okupací a nehodlají z�stat sou�ástí Velkon�mecké �íše. Byly totiž
obavy z patového konce války, kdy se Spojenci s N�meckem dohodnou na nových
hranicích, podobn� jako v období Mnichova.

�eši  p�ijali ml�ky bez odporu patnáctého b�ezna 1935 okupaci vojenskou silou.
Byl z�ízen protektorát �echy a Morava, vyhláškou definovala n�mecká strana právní
vztah mezi chrán�ným uzemím a 	íší. Vojáci obsadili strategická místa, mezi nimi
elektrárny, vodárny atd., aby p�edešli sabotážím. Okupant�m velmi usnadnili
zako�en�ní �eští ú�edníci svou loajalitou, podpo�enou domn�nkou o nepolitickém
charakteru své práce. Tak mohli nacisté ve velmi krátké dob� mít celé území pod
kontrolou, jen za cenu „n�kolika“ dohlížejících ú�edník�.

N�mci zabavili veškerý vojenského materiálu a zlato �eského pokladu. Provedli
inspekce v�tšiny podnik� se záznamem o produkci i výrobních kapacitách, tím
shromáždili množství hodnotných patent�.

Protektorát skýtal n�meckým obchodník�m veliké investi�ní p�íležitosti, proto se
byli do správních rad �eských firem dosazeni výkonní ú�edníci, kte�í na n� dohlíželi.
Majetek zabavený Gestapem p�edali do rukou �íšským spole�nostem nebo n�meckým
manažér�m. Hodnota majetku t�chto cizinc� za okupace vzrostla desetkrát1.

                                           
*  Význam A-54 je �asto zveli�ován, sice byl veliký, ale názor, že mohl vyhrát válku je nadsazený.
K informacím cen�ným pak pat�ili i zprávy o raketách V 1,2 a jejich vývojových centrech atd.

1 Mastný, Vojt�ch – Protektorát a osud �eského odboje, Praha, 2003



Nem�li bychom v tom vid�t jednozna�né vyko�is�ování, pon�vadž i tito
obchodníci byli korigováni pravidly z Berlína, stále z�stával domácímu obyvatelstvu
dostatek prostoru pro vlastní podnikání. �eši, kte�í si uv�domili nové možnosti,
kup�íkladu v rámci zbrojení, ti, ostatn� jako jejich �íšští kolegové, zapomn�li na výhrady
v��i Führerovi a chopili se p�íležitosti - pod�ídili se jeho pravidl�m, dani za zisk.
�áste�né hospodá�ské výhody tedy z n�mecké ochrany plynuly.2

�echy tudíž nevedlo k odporu zhoršení jejich situace hospodá�ské, nýbrž odpor
politický, p�estože první protektor byl umírn�n�jší bývalý diplomat Konstantin Freiherr
von Neurath. Odboj vznikal jako celonárodní reakce na odpor proti nacistické nadvlád�.
Vznikal postupn� bez p�edem stanoveného programu, z iniciativy skupiny nebo
jednotlivc�. Po�átky m�žeme hledat už po oklešt�ní republiky v roce 1938, byly to
v�tšinou akce zam��ené proti n�mecké menšin�, zejména proti henleinovc�m, p�estože
celou dobu byla armáda v pohotovosti, aby zabránila podobným incident�m.Odpor
nevzbuzovali jen N�mci, ale i reak�ní politikové.

Již z po�átku zahájení odboje se musely �ešit základní nedostatky, hlavn�
naprostá nep�ipravenost, spojená se špatnou organizací. Nikdo se nep�ipravoval na
možnost okupace a na to, jak se p�i ní zachovat, proto první a zárove� nejd�ležit�jší
úkol byl odboj stmelit. Po protektorátu se pohybovalo množství malých skupin, jejichž
výhodou by byla špatná infiltrovatelnost zven�í, jenže propojení mezi jednotlivými �leny
byla dost �astá, �ímž se jediná z rozšt�penosti plynoucí výhoda vytratila. Zatímco
slou�ením odboje se dosáhne jednotného postupu proti agresorovi, v�tší ú�innosti,
dochází na druhé stran� k lepší informovanosti nep�ítele.

Problémem první vlny odboje, tedy do Heydrichiády, byla spontanita se kterou
vznikal, bylo jen t�žko možné kontrolovat nové i staré �leny.3

Po spln�ní prvního poslání došlo na samotné odbojové akce: sabotáže, špionáž,
shán�ní zbraní pro p�ípadnou revoluci. Zásadní však bylo udržet kontakt s exilovou
vládou. Spojení bylo d�ležité pro sm�rování domácí politiky nové vlády vedené gen.
Eliášem, která se, co do odbojové �innosti, pln� pod�izovala vedení z Londýna, kde m�l
Beneš a jeho spolupracovníci své sídlo. Dále pak p�es odboj unikaly informace do
zahrani�í, získávané na p�íklad již zmín�ným spojení s agentem A-54∗. Vydávaly se
také nelegální tiskoviny, „V Boj,“ „Rudé právo“ a jiné.

Ke komunikaci docházelo skrze lidi, kte�í opoušt�li protektorát bu� z politických
d�vod�, �i ješt� za druhé republiky p�i zahrani�ních cestách nebo radiostanicemi, není
asi ni pot�eba zd�raz�ovat nebezpe�í s tím spojené. Komunikace byla velmi živá, díky
tomu se také da�ilo pom�rn� dlouhou dobu synchronizovat postupy obou vlád.

Exil zd�raz�oval, jak d�ležitá je tvá� protektorátu v zahrani�í, odmítání n�mecké
nadvlády, protesty, sabotáže. To se zpo�átku da�ilo, do té doby dokud byl protektorem
pom�rn� shovívavý von Neurath (shovívavý oproti jeho nástupci Heydrichovi).Bohužel

                                           
2 tamtéž
3 Veselý-Štainer, Karel- Cestou národního odboje, Sfinx Praha 1947, str.11
∗ SIS dávala Moravcovi peníze, ale nechávala mu volné ruce ve vedení jeho rozv�dky, Moravec p�edával
informace Benešovi, ten rozhodoval, co spojenc�m sv��í a co ne.



se mu za�al vymykat z kontroly tajemník K. H. Frank, postupem �asu se protektor stáhl
a Frank za�al d�lat, co um�l pro získání jeho postu.

Dvacátého prvního b�ezna 1939, po zrušení politických stran, vytvo�ili N�mci
organizaci NS -Národní souru�enství, p�vodn� plánovanou jako sdružení kolaborant�.
Cíle ovšem N�mci dosáhli jen �áste�n�,  NS p�edstavovalo, z po�átku dokonce vcelku
silné, centrum vzdoru, eliminovaného až za Heydricha.
Tolik základn� k pookupa�ní situaci.

Postupn� krystalizovaly �ty�i základní odbojové organizace ON-Obrana Národa,
PVVZ-Peti�ní výbor V�rni z�staneme, PÚ-Politické úst�edí, složené p�evážn�
z prvorepublikových politik�, a KS�, která byla ilegální již p�ed okupací, už tehdy bylo
jasné, že povále�ný stát nebude mít mnoho spole�ného s p�edmnichovskou republikou,
proto každá organizace spojovala jinou sociální a ideologickou vrstvu obyvatelstva. Bylo
proto nutné, aby každá skupina sestavila sv�j program, který by prosazovala, jak za
vále�ného období, tak, a to hlavn�, v dob� po ní. Všechna uskupení (vyjma KS�) však
uznávala autoritu Beneše, ba po�ítala s ním v povále�ném uspo�ádání, ostatních
bývalých politik� se z�íkaly (tentokrát vyjma PÚ)

Stru�n� k jejich uspo�ádání a programu:

 PVVZ – Peti�ní výbor v�rni z�staneme, skupina levicových intelektuál�,
svobodných zedná��, lidí z oborových organizací pošt a železnic. Název se i inspiroval
vlasteneckým prohlášením z roku 1938, p�edstaviteli se stali: Fischer, �ížek, t�etí byl
zástupce ON Jaroslav �ihák. Po zatýkání v zim� 1939-1940 obdobn� jako ON postižen,
ne však takovou m�rou, objevil se znovu po názvem Ak�ní výbor. Držel si sv�j podíl na
informování exilu vysíla�i Sparta. Od zimy roku 1941 podnikalo Gestapo proti výboru
soustavnou �innost, znovu se ale poda�ilo zbytky poni�ené organizace slepit díky snaze
botanika dr. Krajiny. Krajina kontaktoval výsadkovou skupinu SILVER A, s ní obnovil
vysílání do zahrani�í vysíla�kou Libuše. Za druhého stanného práva v kv�tnu 1942,
zasadily N�mci Ak�nímu výboru poslední ránu a organizace byla definitivn� rozbita. Její
zbytky se p�eformovaly v pozd�jší Radu t�í vedenou dr.Gr�ou , gen.Lužou a Císa�em, ti
vlastnili jedinou vysíla�ku se spojením na Západ – Miladu, �i se p�idaly k ROH nebo ke
komunist�m, nikdy však už nerozp�edla své sít� zp�t do v�tších m�st, udržovala se
spíše na venkov�, v partyzánských skupinách.Po okupaci by býval cht�l nastolit silný
sociální stát, demokratický s omezením moci politických stran.

PÚ - Politické úst�edí m�lo krátkého trvání, zahrnovalo široké politické spektrum
(národní socialisté, sociální demokraté, lidovci, ale také národní demokraté a agrárníci),
odbojá�e, kte�í za nejvyšší autoritu považovali Beneše∗.  Hlavními osobnostmi byly
P.Šámal a P. Drtina. Díky F.N�mcovi, který m�l styky mezi železni�ními zam�stnanci
mohlo úst�edí vyvážet lidi i zprávy do zahrani�í. Vývozu využilo mnoho bývalých
k nacist�m neloajálních politik�, Feierabend - ministr zem�d�lství i Drtina a další.
Jednou z akcí PÚ bylo uskute�n�ní protifašistické demonstrace 28.10.1939. Následná
vlna zatýkání jej zcela odklidila na pozadí odbojové scény. Post-vále�né uspo�ádání
m�lo být demokratické, vláda z koalice p�ti nejsiln�jších stran vedle silného prezidenta,
tedy tém�� p�edmnichovský model.

                                           
∗ Sdružili se po zákazu jejich stran.



První úst�ední vedení komunistické strany bylo zapov�zené už  v roce 1938,
proto p�ijalo název: První ilegální úst�ední vedení komunistické strany. Zabývalo se
propagandou a realizováním ve�ejných demonstrací, což bylo po roce1939 krajn�
nebezpe�né. Na pokyn ze zahrani�í ukon�ilo aktivitu, k tomu se z�eklo spolupráce se
zbytkem odboje, jeho postavení bylo jiné, pon�vadž se vázalo na  Moskvu a odmítalo
Beneše, narozdíl od zbytku odboje. N�mecká strana k nim byla v dob� platnosti paktu
Molotov – Ribbentrop  mnohem shovívav�jší, takže p�i perzekucích od podzimu 1939
do kv�tna 1940 nebyly ztráty veliké. O  tehdejším vlastenectví komunist� není pochyb,
nebyl ale dosud prokázán jasný úmysl jejich vedení škodit usurpátorovi. Až devatenáct
set �ty�icet jedna, po zahájení preventivního útoku na SSSR, zatkli N�mci v�tšinu
vedení prvního stranického úst�edí. Jan Zika a n�kolik jeho dalších spolupracovník�
spoluvytvo�ili druhé ilegální stranické úst�edí (1941). Za druhého stanného práva také
zdecimované. Po heydrichiád� se osv�d�ilo jejich napojení na Rudou armádu -RA.



 I. P�edmnichovská armáda

Stavba

Výstavba moderní �eskoslovenské armády za�ala hned po vzniku nové
republiky. Po uv�dom�ní nebezpe�í, jež hrozilo po roce 1933 od severního souseda se
za�alo s pracemi na p�ípadnou obranu.

V tehdejším vojsku p�evládaly dva proudy, jakým zp�sobem se p�ipravit. První a
zásadní zp�sob obrany, jelikož jej prosazoval velitel veškerých braných sil arm. gen.
Syrový, byl francouzský typ, tj. opevn�ní hranic na styl maginetovy linie, jak se však pak
za války ukázalo, nebylo to vhodné  �ešení. Mén� výrazný byl proud arm. gen. Krej�ího,
prosazující modernizaci.

Roku 1936 byly tedy zahájeny opev�ovací  práce, na pásmu Odra-Krkonoše,
celé západní pohrani�í a jižní Morava m�ly být opevn�ny do roku 1946. �eští architekti
se radili se svými  francouzskými kolegy, autory francouzského protin�meckého
obranného systému. Kdyby se ale prost�edky vydané na opevn�ní investovaly do
modernizace, bývala by byla �eskoslovenská armáda v roce 1938 lépe p�ipravena.

Krej�í dosáhl alespo� díl�ích úsp�ch�, kdy 1.1.1938 došlo k p�etvo�ení brigád na
menší t�íplukové divize, �ímž se rozší�il po�et oddíl�, které mohly býti lépe spravovány,
nezabránilo to však za mobilizace p�etížení administrativní složky, dílem také kv�li
špatné spolupráci s civilními ú�ady.

Podle strategických plán� se armáda d�lila na  základní skupiny: hrani�á�i a
pevnostní sbory, kte�í byli osádkou pohrani�í, dále pak skupina A složivši se
z posledních dvou ro�ník� a prezen�ního mužstva, sloužící k posílení hrani�ních pozic
a proti rozd�lení hranic. Pak už jen skupina B, jež se stávala z mladších ro�ník�, byla
celkov� slabší (nap�. p�i rozd�lování zbraní dostaly pohrani�ní skupiny p�ednostn�
výzbroj, která se poté nedostávala  B-skupin�) a m�la sloužit jako manévrovací složka.

Obrana byla postavena ze �ty� armád:

1.armáda- m�la zajistit mobilizaci, bránit západní hranici a zp�sobit nep�íteli co
nejv�tší ztráty. Ústup byl plánován na linii Vltavy v nejhorším p�ípad� na Vyso�inu.
 2.armáda- pat�ila na druhé obranné pásmo severní Moravy, byla zde proti obklí�ení
armády první ze severu
4.armáda- sektor jižní Moravy (slabiny �s. opevn�ní) soust�edila se hlavn� na
obranu proti útoku Víde�-Brno. Chránila 1.armádu proti obklí�ení z jihu.
3.armáda- na Slovensku, posilovala proti rozd�lení 4.a 2.armádu.
Zálohy byly postaveny u velícího stanovišt� na Vyso�in�.2

                                           
2  Václav Hyndrák, �SA v roce 1938, Naše vojsko Praha 1968, str. 30



Mobilizace

 Po obsazení Rakouska se dostala �SR do velice tíživé situace, nebo� hranice
s nacistickými státy se rozší�ila až na 2108 km3, zatímco Malá dohoda, spojenectví
�SR, království Srb�, Chorvat� a Slovinc� (Jugoslávie) a Rumunského království, která
vznikla jako aliance stát�, jež se odlou�ily od Rakouska –Uherska a sjednotili se
z obavy o restauraci Habsburk�, zaru�ovala ochranu na pouhých dvou stech km.

Po zvýšení tlaku ze strany Sudeton�mecké strany (SpD) a n�meckého tisku o
nesnesitelném utla�ování n�meckého obyvatelstva pohrani�í se ší�ily náznaky o blízké
revizi �eských hranic. Navíc zpravodajská služba dostávala informace o rozkazech ke
stažení voják� Wehrmachtu, SS a SA ze 7.kv�tna 1938 a o rozkazech k pohotovosti na
dny obecních voleb (22. , 29.kv�tna a 16.�ervna). Dalším d�kazem bylo vydání p�íru�ky
n�meckým d�stojník�m o �SR, s velmi p�esnými informacemi o ní.

Vláda na tyto nep�ízniv� se vyvíjející události zareagovala 20.kv�tna ve 20:50
�áste�nou mobilizací, ministr národní obrany povolal na základ� branného zákona a
branných p�edpis� k mimo�ádnému cvi�ení jeden ro�ník zálohy a náhradní zálohy4.

Ke svým pluk�m se dostavilo  176 000 muž�. Mobilizace prob�hla za
všeobecného nadšení5, dokonce i rychleji než se p�vodn� p�edpokládalo, p�esto zde
byly snahy zejména �esko - n�meckých d�stojník� mobilizaci zbrzdit, dalším
problémem byla špionáž sudetských obyvatel. Nakonec však nedošlo k žádnému
vále�nému aktu, což rozložilo p�vodn� dobrou morálku armády6, proto, kv�li
ned�slednosti vlády, ukázala se tato mobilizace jako nedosta�ující a do�asná  obrana
proti intervenci N�mc�.

První mobilizace p�esevše napomohla mnoha d�ležitým zm�nám, na zlepšení
mobilizace (nap�. problémy s pohonnými hmotami), došlo k rozší�ení útvar� zlepšení
výzbroje, díky stížnostem b�hem branného stavu p�etížených nižších d�stojník� se
poda�ila prohloubit spolupráce s civilními ú�ady.

V zá�í téhož roku se situace vyhrotila na nejvyšší míru, zvýšil se nápor ze
zahrani�í, již bylo jisté, kam události sp�ly. Beneš odvolal Hodžovu vládu, na její místo
byla dosazena ú�ednická vláda generála Syrového7 (23.zá�í 1938). Ješt� téhož dne
(23.zá�í) vyhlásila dle §57 všeobecnou mobilizaci muž� do �ty�icátého  roku v�ku8.
Celkem tak s již povolanými záložníky v�etn� se skládala  branná moc
z 1 250 000 voják�.9

                                           
3 �eský antifašismus a odboj, Naše vojsko Praha 1988, str.226
4 Václav Hyndrák, �SA v roce 1938, Naše vojsko Praha 1968, str. 14
5 Drábek Jan,  Po uši v protektorátu, Praha 2001, str.21
6 Pernes Ji�í, Až na dno zrady: Emanuel Moravec, Praha 1997,str.75
7 Feierabend Ladislav, Soumrak �eskoslovenské demokracie, str.14-27
8 Václav Hyndrák, �SA v roce 1938, Naše vojsko Praha 1968, str.26
9 �eský antifašismus a odboj, Slovníková p�íru�ka, Naše vojsko Praha  1988



P�es nedokon�enou reorganizaci a motorizaci �eskoslovenské armády by byla
armáda schopná odrazit první útok a vy�kat akce spojenc�, bu� již zmín�né Malé
dohody nebo Francie, na dohodu s Francií byla vázaná smlouva s SSSR, ten by
v p�ípad�, že by Francouzi poskytli podporu �SR také vypomohl. Pokud by se �SR
nedostalo podpory stála by její armáda po�tem voják� 1 500 000, proti 3 343 456
N�mc�m, pro které nebyl problém tento po�et markantn� zvýšit, nemluv� o
nedostatcích letectva a nedostate�né mechanizaci �eskoslovenského vojska. Další
nevýhodou bylo složení �eskoslovenské armády, kde každý pátý voják a každý desátý
d�stojník byli p�íslušníky n�meckého etnika. Bohužel tato mobilizace nebyla dokon�ena
z d�vod� politických chyb (nebyly postaveny C-útvary)10.

Mnichov

Všechny nad�je i obavy zlomila Mnichovská dohoda, nastalo vyklízení pohrani�í,
jež bylo špatn� zorganizované, civilní správa, lidé  chaoticky odváželi vše co mohli,
alespo� p�i tom byla armáda užite�ná, snažili se odvést co nejvíce materiálu, který by
padl do rukou N�mc�m11.

Po mnichov� za�ala r�st obliba SSSR mezi vojáky ani politické chyby  bývalé
KS� ji nezastavili. Vzrostl nezájem o politiku, nebo� lidé se cítili podvedeni bývalým
systémem, jeho politiky a stranami. Výsledkem byl pozd�jší odpor celého odboje v��i
všem bývalým politik�m i stranám, vyjma prezidenta Beneše, a� po jeho emigraci p�ece
zaznívaly n�které hlasy výtek.

Nálady mezi d�stojníky po „zrad� “ spojenc�  prozrazovala anketa mezi
d�stojníky z �íjna provedená  velitelským sborem.Tehdejší d�stojník Karel Veselý-
Štainer se o této anket� vyjád�il následovn�: „Náladu vystihují poznámky, které jsem si
z t�chto prací tehdy u našeho velitelství ud�lal,  m�ly hlavn� tyto body:Touha po silné a
„d�lné“ vlád� bez politického „�achra�ení“ – po vlád� odborník� v praxi osv�d�ených, ne
však exponent� stran. Zesílení autority prezidentovy. Zrušení senátu. Další návrhy byly
pak zaost�eny proti parlamentu, hlavn� proti nep�ítomnosti poslanc� a proti jejich
intervencím,. Všeobecn� zásadní odpor proti politik�m z povolání a proti stranám.“12

Avšak na rozpolcenost politického myšlení voják� a jejich nejednotnost vtipn�
naráží dr. Gr�a:
„Naše armáda v první republice byla skute�n� nepolitická, ale nepolitická ve špatném
smyslu: politice nerozum�la…Kritizovali (mladí d�stojníci) a odsuzovali svorn� všechno,
co zn�lo politickou frazeologií, odsuzovali i socialisty, a pak se velmi divili, ,že to co
cht�jí uskute��ovat jest nej�istší a nejryzejší socialismus. O vlád� finan�ního kapitálu,
bank a velkostatk� mluvili radikáln�ji, nežli úvodníká� komunistického týdeníku, a p�i
tom se divili, že by m�li zastávat názory komunistické strany…Jinak však byli velmi
tvárný materiál a dalo se s nimi dob�e mluvit.“ 13

                                           
10 Veselý-Štainer, Karel- Cestou národního odboje, Sfinx Praha 1947, str.19
11 Veselý-Štainer, Karel- Cestou národního odboje, Sfinx Praha1947,str.23
12 Veselý-Štainer, Karel- Cestou národního odboje, Sfinx Praha 1947, str.21
13 Gr�a Josef, Sedm rok� na domácí front�, Blok Brno 1968, str.74-75



Vedení, s již podlomenou autoritou, vydalo v prosinci 1938 rozkazy zastavující
zpravodajskou �innost proti N�mecku a mobiliza�ní p�ípravy. Tím zlomilo veškerou
zbylou d�v�ru voják�. Po vydání t�chto rozkaz� a poselstvích bývalého prezidenta
Beneše ze zahrani�í za�ali vojáci p�estupovat k menším skupinám odbojových hnutí.
Velikému obdivu se tehdy t�šil gen.Prchala, velitel armády v Podkarpatské Rusi proto,
že vojáci pod jeho vedením se st�etli s nep�ítelem p�i evakuaci nejvýchodn�jší �ásti
�SR –tedy s Ma�ary.

Po podepsání dohod z Mnichova obsadila ma�arská armáda nejjižn�jší, zárove�
nejúrodn�jší �ást Rusi a jih Slovenska dle dohod z Vídn� z 2. listopadu . Tehdy ješt�
nedošlo ke st�etu ozbrojených sil, ovšem 14. b�ezna 1938 se situace pon�kud zm�nila,
Ma�arsko zaslalo do Prahy ultimátum v n�mž žádalo odchod �eskoslovenské armády
z Podkarpatska.  Patnáctého p�ekro�ila vojska jen n�kolik m�síc� trvající hranici.
Snažila se od�íznout cestu �echoslovák�m k hranicím se Slovenskem. �eskoslovenská
armáda podle rozhodnutí t�etího odd�lení generálního štábu pokra�ovala v ústupu, p�es
prosby místní vlády o pomoc, ale �eskoslovenští vojáci se p�ece snažili dostat do styku
s protivníkem, kde se jen dalo.

Nebránili jenom vojáci, nýbrž i t�eba Stráž obrany státu –SOS, jednotek
vytvo�ených z �etník�, finan�ní stráže a záložník� v roce 1936 na vládní na�ízení. Byly
vytvo�eny za ú�elem ochrany neporušitelnosti státních hranic, m�ly se  starat  p�ípadn�
o p�ípravu vojenské obrany hranic, udržovat po�ádek v pohrani�ních oblastech , st�ežily
vojenské objekty,  sloužily také z�ásti jako zpravodajská a hlásná služba. Sloužit v SOS
moli pouze spolehliví jednotlivci, kte�í spolupracovali s �eskoslovenskou armádou.
Celkov� �ítala organizace p�ibližn� 27000 lidí.

�eskoslovenské jednotky p�ešly postupn� p�es Rumunsko a Jugoslávii nebo
Polsko �i Slovensko zp�t do �ech. Podkarpatsku nepomohlo ani N�mecko, ni nebyl
z�ízen Rumunský protektorát, po odtržení Slovenska zaslal p�edseda podkarpatské
vlády telegram o vzniku samostatné Karpatské Ukrajiny: „Jménem vlády Karpatské
Ukrajiny sd�luji, že po prohlášení samostatnosti Slovenska se nám znemožnilo setrvat
nadále ve federaci �esko-Slovenska. Proto naše vláda vyhlásila ve shod� s poslanci
sn�mu samostatnost Karpatské Ukrajiny... Sou�asn� vláda d�kuje za dvacetiletou
spolupráci, která nám pomohla povznést národní uv�dom�ní a kulturní vývoj." 14

Armáda ješt� zajistí hladký odchod civilní správy. Ješt� 21. b�ezna se hájil
poslední �eskoslovenský oddíl u Bo�kova, pak ustoupil do Rumunska.  Ztráty Ma�ar�
dosáhly p�ibližn� 200, �eskoslovenské se pohybovaly ve stovkách.

Situace doma vypadala velmi pochmurn� a vojáky vrátivší se z obraných pozic
ovládala lítost z nemožnosti bránit národ a území, srovnavše se s Habešany, kte�í a� i
bosí, se postavili agresorovi. Tak zvaný mnichovský komplex postihl velikou �ást
�eského vojska, hlavn� bývalé legioná�e po zákazu odporu, nic nemohly zm�nit ani
objas�ující dopisy od velitel�. V tomto vakuu mezi Mnichovem a okupací se za�aly
tvo�it, ostatn� jako v celé spole�nosti tak i v armád� „politizující“ debatní  kroužky15, v
nichž se alespo� debatou nad pom�ry dalo úto�it na N�mce. Takové kroužky tvo�ily
v pozd�jší dob� základy malých odbojových skupin.

                                           
14 www.tripod.com
15 Kural Václav, Vlastenci proti okupaci, Karolinum Praha 1997, str.14-15



Nejzásadn�jší byl neformální kroužek generality, s duchovním v�dcem gen.
Aloisem Eliášem, k n�muž se p�idali i další vyšší d�stojníci, Josef Bílý, Serg�j Ingr,
Bed�ich Neumann, Bohuslav Všete�ka, Serg�j Vojcechovský, jakož i plk. Kudlá�ek, plk.
Drgá� a pplk. Kropá�ek. Nedebatovali pouze nad stávající politickou situací, ale i nad
budoucí velmi reálnou n�meckou okupací a jak se p�i ni zachovat, když poznali, že se jí
již nedá zabránit. Byli si v�domi morální autority, jaké tehdy ješt� armáda požívala16,
proto bylo zcela žádoucí tyto záležitosti si ujasnit.

Takové spole�nosti, jak jsme už uvedli, vznikaly v celém vojsku. Za všechny
m�žeme jmenovat, to byla t�eba spole�nost okolo pplk. Balabána, která se scházela
v Praze, po kavárnách i bytech �len�, plk.Josefa Churavého, mjr. Jedli�ky, aj., za ur�itý
�as se k nim p�idal i pplk. Josef Mašín, jenž se vrátil do Prahy z pozice jeho
d�lost�eleckého pluku u Da�ic. Nejen generalita si uv�domovala, že po ztrát�
pohrani�ního opevn�ní nebude možné republiku bránit, proto se i tyto kroužky zabývaly
tím, zda N�mci jejich vlast obsadí a co pak �init.

Mnozí již v tomto mezi�ase shán�li kontakty do zahrani�í, SSSR, Jugoslávie a
USA, nikoli s Anglií a Francií. (P�sobilo dob�e pro prezidenta Beneše, když dlel v USA,
a ne v n�které ze „zrádcovských“ zemí.) N�kte�í mapovali �innost gestapa, které tu
hned po Mnichovu za�alo se svou p�sobností.  Bylo potom dob�e p�ipravené na
okupaci. Jiné skupiny d�stojník� se pokoušely prosadit prodej vojenského materiálu do
zahrani�í, jejich návrh byl však zavrhnut.17 Byla to doba napjatého o�ekávání toho, co
p�ijde. Agent zpravodajské služby František Fárek, se o situaci t�sn� p�ed obsazením
zmi�uje takto: „Od rána se  lidé shlukovali na ulicích a roz�ilen� diskutovali. Všechny
lokály byly nabité do posledního místa. Širší vrstvy ve�ejnosti byly dezorientovány a
každý shán�l zprávy o tom, co se d�je…“18

       Obsazení

Patnáctý b�ezen p�inesl mnoha lidem jistou úlevu, po mnoha dnech nejistoty, lidé
byli sice zklamaní, ale bylo nyní kone�n� jasné, jak na tom jsou, podle toho mohli
usm�rnit své �iny, už m�li na �em stav�t. Dále pak to byl jasný �in porušující dohody
z Mnichova, �ili vše by m�lo sp�t k válce.  Toho dne bylo složeno mnoho p�ísah na
vojenský �ád Žižk�v i na jiné vzory, jednoduché základy budoucích program�
odbojových skupin.

Tito vlastenci postupn� p�icházeli na to, že není možné z�stat u neškodného
„politika�ení“ ve svých spolcích nebo poslechu zahrani�ního rozhlasu, tím se
ubezpe�ovat o averzi v��i okupant�m, tak p�išlo na malé „neškodné“ jednotlivé �iny
(p�eto�it sm�rovku, protin�mecké heslo, ukrýt zbra�, vydat leták), ty pak p�ešly v
organizované smrtí trestané: „A tak kdo m�l o�i k vid�ní, povšiml si zakrátko lidí
stojících na silnicích s tužkou a papírkem, kte�í zapisovali okolo projížd�jící auta
n�mecké armády,…Byly to letáky (projevy v�le k odporu) vyzývající k odporu proti
okupant�m,  nápisy na zdích,…p�ece se práv� v t�chto drobn�stkách ukazovalo
skute�né smýšlení lidu a jeho v�le postavit se na odpor, a� �in�, a� jen trpn�.“19
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B�hem doby vzpamatování m�ly již n�které složky armády plné ruce práce
s odklidem materiálu, hlavn� dokument�, který nebyl ur�en n�meckým rukám.

Druhé odd�lení, které vyposlechlo telefonní rozhovor gen. Syrového a prezidenta
Háchy v 00:30,15.3.1939, o okupaci se dalo okamžit� do chaotické skartace materiálu,
protože Moravec (Velitel druhého odd�lení, který 14. b�ezna narychlo emigroval.) nedal
nikomu informace, jež m�l p�ed svou emigrací, o anšlusu 
SR. Nevydal žádné direktivy
o likvidaci druhého odd�lení, nep�edal agendu nejvyššímu d�stojníkovi, neinformoval
další tajné státní složky, nestanovil spojovací plán domácí ilegality a zahrani�í,
nezabezpe�il rodiny lidí z týmu, jenž s ním odlet�l, mohl informovat letce,aby odlet�li.
Takovými opat�eními by usnadnil mnohé20 Nakonec se našt�stí poda�ilo dokumenty
�ádn� skartovat, když pak v 10:30, 15.3.1939 vešel do budovy 2.odd�lení vyšší
d�stojník Abwehru Schmalschläger, zmohl se na pouhé: „Das konnte ich erwarten.“∗21

N�mci tedy vstoupili na naše území, Gestapo hned prvními kroky demonstrovalo
svou moc i p�ipravenost. Aktion Gitter pojmenovali nacisté první preventivní zatýkání
možných antifašistických odbojá��. Spolupracovalo p�itom s �eskou policií a �etníky.
Nezatýkalo se jen na základ� seznam�, nýbrž politické správy. Bylo zadrženo 5800-
6400 lidí, z nichž bylo pozd�ji propušt�no 3251, do koncentra�ních táboru byli posláni
zejména Židé a n�me�tí emigranti.22

Další akcí N�mc� bylo vydání dekret� vymezujících právní vztah mezi �íší a
protektorátem, dále byla rozpušt�na výnosy �lánk� 1 až 7 t�chto dekret� p�vodní
�eskoslovenská armáda a z�ídili místo ní vládní vojsko, což byla prakticky nefunk�ní
organizace. Prvního srpna již byly zakázané uniformy �s. armády, do 31. srpna m�ly být
zrušeny nižší složky, do 30. zá�í velitelství sbor� a do 31. prosince i ministerstvo
národní obrany, to vše v roce 1939. Rušením byl pov��en gen. Jan Syrový po 7. kv�tnu
jej nahradil gen. Eliáš, poté plnil tento úkol gen. Hrab�ík. Propušt�ní byli za�azováni
vyhrazenými d�stojníky do b�žného života, s tím, že nesm�li vykonávat ur�itá povolání.
Starší než 48 let mohli odejít do trvalé výslužby, Židé byli propušt�ni z moci ú�ední do
výslužby a ti kdo nedosloužili 10 rok byli propušt�ni s odbytným.23

Funkce odboje

Zatím se debatní kroužky spojovaly v v�tší spole�enství, která se slu�ovala v ony
již zmín�né skupiny ( PÚ, PVVZ a ON) . Každá skupina m�la sv�j názor na konspiraci,
vojáci se tedy za�ali spojovat pod k�ídly na po�átku odboje nejv�tší organizace, Obrany
národa. Založenou n�kterými z �len� debatního kroužku generality kolem Aloise Eliáše,
Eliášem samotným, Josefem Bílým, Seg�jem Ingrem, Hugo Vojtou a Serg�jem
Vojcechovským.Vojenský odboj byl bez podivu velmi rychle stmelen v jednotný mohutný
aparát �ízený schopnými lidmi, d�stojníky z povolání z p�ízniv�jších �as�.

Po porad� gen. Bílým, Ingrem  a Vojcechovským, dne 20.b�ezna 1939 se datuje
organiza�ní vznik Obrany národa. Do jejího �ela bylo postaveno úst�ední velení se
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21 Fárek František, Stopy mizí v archivu…, Vyšehrad Praha 1975 str.186
22 �eský antifašismus a odboj, Naše vojsko Praha  1988, str.12
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štábem, jeho velitelem se stal arm. Gen. Josef Bílý se zástupcem gen. Neumannem, po
zat�ení Bílého nastoupil gen.Homola na Bílého místo. V �ele štábu stanul plk. gšt.
Kudlá�ek. Štáb se d�lil na další odd�lení  zpravodajské, zásobovací, finan�ní, pozd�ji
k nim p�istoupila i další, radiové spojení a další dle pot�eby vedení.

Pod úst�ední vedení spadala zemská velitelství vytvo�ená p�vodn� pro �echy a
Moravu, pak p�ibylo ješt� pro Prahu zvané Velká Praha. �echy p�vodn� spravoval gen.
Hugo Vojta, v zá�í 1939 ho nahradil plk. gšt. Kohoutek. Moravu gen. Ingr, po jeho
emigraci v �ervenci 1939 jej nahradil gen. Všete�ka, od léta roku 1940 zastával tuto
funkci pplk. Ejem. Velkou Prahu ovládal gen. Homola. Pod zemská velitelství spadala
velitelství krajská a okresní ty pak ovládala místní jednotky. Tato struktura pocházela
z územního d�lení mezi léty 1938-1939.

Ur�ili se lidé kte�í mohli odejít do zahrani�í, proto zde muselo mnoho vyšších
d�stojník� setrvat, i když ne úpln� dobrovoln�, pon�vadž i doma bylo zapot�ebí
schopných lidí. Emigrací ovšem emigranti ohrozili své rodiny, obdobn� jako odbojá�i,
kte�í vstoupili do ilegality. Jako t�eba gen. S.Ingr, jehož bratr Václav se p�vodn� ú�astnil
odboje, po Serg�jov� út�ku však musel p�erušit kontakty s podzemím, protože necht�l
nikoho ohrozit, tušil, že ho gestapo jist� sledovalo. Po heydrichiád� se stal ob�tí akce,
kterou vyhlásil K.H. Frank, Aktion E-Emigranten, ostatn� jako mnozí další. Zamítnutí
odchodu se o odboje zase dostalo div.gen.Otokaru Zahálkovi, který cht�l vycestovat.

V posílání voják� se osv�d�ily dobré styky s železni�á�i, které ON m�la. Cestou
p�es Polsko, bylo p�evedeno mnoho lidí. Tady se pak vytvá�ela centra zahrani�ního
odboje. Na po�átku byla v Polsku, kde byl výraznou osobností gen. Prchala, bývalý
velitel jednotek z Podkarpatské Rusi, který byl velikým kritikem nejvyšší zahrani�ní
autority �eského odboje prezidenta Beneše.

  Pak další centrum emigrace bylo ve Francii kam se stáhly politické špi�ky
p�edmnichovské republiky, Hodža, Osuský24, jak po Mnichov� vládla mezi �echy až
nenávist k Francii, tak i k emigrant�m zde sídlícím nebyly vztahy v�elé, nebo�
p�edstavovaly p�edmnichovský �ád udržovaly kontakty s odbojem  tém�� výhradn� p�es
PÚ, o odporu domácí fronty k bývalým politik�m a Mnichovu se ješt� zmíním.

T�etím centrem byl Londýn, kde se shromáždili lidé kolem bývalého prezidenta
Beneše, významnou úlohu zde sehrál n�kdejší velvyslanec pro ve Velké Británii, Jan
Masaryk. Mezi Londýnem a  Pa�íží panovaly rozpory, která �ást emigrant� se stane
nad�azen�jší a  které z nich se domácí oboj „pod�ídí“. Je jasné, že po dobytí Francie
p�evzal v�d�í úlohu Londýn, ale nebylo to pouze dobytí Galie velikou roli sehrála i
domácí fronta, o tom až v souvislosti s ní.

Poslední byla Moskva, s níž udržovala styk zejména komunistická �ást odboje,
ale existovalo spojení s Ruskem, jež navázala také ON, styky domácího odboje
s Moskvou pozd�ji posílil n�mecký útok na Rusko, potom postup Rudé armády a blížící
se konec války.

ON nep�evád�la jen budoucí odbojá�e, ale také vojáky, kte�í se cht�li za�lenit do
zahrani�ních legií, obdobn� jako za 1. sv�tové války zahrani�ní legie, tak se i nyní
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formovaly legie  ve Francii také  v Rusku. ON s nimi po�ítala p�i obnov� státu jako
s jádrem budoucí armády. Pozice �s. Voják� v zahrani�í do vypuknutí války byla složitá.
Z francouzských voják�, kte�í uprchli po porážce Francie p�es Špan�lsko se tvo�ili
oddíly ve Velké Británii. �eské jednotky p�sobily v Evrop� a Severní Africe na všech
frontách.25

Zatímco doma se vojáci snažili budovat svou organizaci, velitelství se snažila
rozší�it své �ady, o d�stojníky ve výslužb�, tím utvo�it jakousi nenapln�nou armádu se
sborem a veliteli, avšak bez armády, �adoví vojáci byli pouze vytipováváni, v p�ípad�
povstání se m�la tato místa rychle zaplnit.

 Podle hlášení z �ervna 1939 od krajských velitelství �ítala �lenská základna ON
90 000 �len�. Odbojá�i p�icházeli hlavn� z �ad již neexistující armády, sbor� Stráže
obrany státu (SOS) i legioná�i. Následovali lidé z polovojenských sdružení,  Národní
st�elecké gardy, Svazu brannosti, dají- li se sem za�adit tak i skauti.Významnou složku
tvo�ili cvi�enci z �eskoslovenské obce sokolské a z dalších t�lovýchovných uskupení
s nimi státní zam�stnanci (železni�á�i, pracovníci pošt, telekomunikací…)∗.26

V továrnách se tvo�ily tak zvané tovární bu�ky, které nejen rozši�ovaly po�etní stavy,
ale sdružovaly se za ú�elem sabotáží a zpravodajstvím.

  Pozoruhodné bylo, že velitele nikdo nevolil, tito lidé byli p�ipraveni z veliké �ásti
již z p�edchozího života ve vojsku na svých místech. S rozši�ujícími se �adami rostla
d�ležitost konspirace, dokud se ješt� malé skupinky odbojá�� neza�lenily do v�tších
celk� m�lo gestapo stíženou situaci, postupn� vznikala základní pravidla konspirace, a�
se zna�nými nedostatky. Základním problémem Obrany národa byla struktura stejná
stavb� armády v p�edprotektorátní dob�, která v žádném p�ípad� nep�inášela krytí
jakémukoli �lenu. Byl-li odhalen jeden odbojá�, smetlo jeho zat�ení s sebou lavinu
dalších, ti museli se bu�: ukrýt v ilegalit�, �ímž ohrozili i své blízké �i nechat se
zatknout.

Chaos z po�átk� odbojové �innosti, ve kterém se skupiny pohybovaly, kv�li
n�mu navzájem st�etávaly a tím pádem propojovaly výborn� dokládá osud skupiny
„Konšelé“.Byli to lidé z bývalého druhého odd�lení, d�stojníci kte�í neodcestovali
s Moravcem, kte�í s ním m�li pov�tšinou neshody proto, jakým zp�sobem se dostal
Moravec na místo velitele druhého odd�lení. Po zrušení �eské zpravodajské služby
odmítli spolupracovat s Abwehrem, ba naopak za�ali vyvíjet dále zakázanou výzv�dnou
práci a p�es francouzské velvyslanectví nebo polskou rozv�dku navázali spojení
s emigrací. Hlavními iniciátory byli Fárek, Longa, kte�í p�ijali mezi sebe specialistu na
Wehrmacht Houšku. P�es odvážné pracovníky drah m�li i kurýrní spojení s emigrací,
také informace o p�esunech n�meckého materiálu a lidí. P�evedli rodiny d�stojník�
odjedších s Moravcem, i když byly pod dohledem gestapa. Zda�ilo se jim založit
konspira�n� dob�e zajišt�nou skupinu. Dostali však jednou nabídku Obrany národa na
za�len�ní, odmítli, protože v�d�li o velikosti a špatném krytí organizace, ale i to se jim
stalo osudným, jelikož i p�es tuto snahu vyhnout se ostatním se k nim gestapo dostalo
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p�es �lov�ka, jenž je kontaktoval, kv�li t�mto zcela nepatrným kontakt�m do okolí byli
„Konšelé“ dopadeni. 27

Proto p�edstavovali veliké nebezpe�í lidé, kte�í pracovali pro vícero skupin nebo
vykonávalo více prací, nejen pro lidi, nýbrž i pro materiál, jenž nebylo snadné sehnat.
Pro ilustraci, jedna skupina vojenského odboje m�la zajistit ubytování radiostanice, tato
skupina ale k tomu provád�la propaga�ní �innost. Gestapo se proto rozhodlo ud�lat
prohlídku u jednoho jejího �lena. Náhodou zde práv� vysíla�ka byla, odbojá�i ji sta�ili
ješt� zachránit a odevzdat k úschov� ve vltavské stoce. Jenže vysíla�ka se vlivem vlhka
b�hem úschovy stala nepoužitelnou, �lenové skupiny museli samoz�ejm� p�ejít do
ilegality, muselo se pro n� sehnat ubytování, jídlo… P�inesli tedy odboji jen další
potíže.28

Rychlé vybudování celého odboje možná gestapo zasko�ilo, ale už na p�elomu
1939-1940 mu bylo hrubé schéma odboje pom�rn� dob�e známé, ale pátralo hlavn� po
organizátorech a vedoucích �lenech, zatímco ostatní ponechávalo.

Dalším problémem byla nespolehlivost samotných lidí, mnohý doplatil na n�koho
kdo si psal seznamy pod�ízených nebo lidí, pro n�ž m�l n�co ud�lat atd. Pro gestapo
nebylo t�žké dle seznamu doty�né dohledat. K tomu chlubivost, vždy� kterákoli zmínka
o odbojové práci komukoli mohla být osudná, podobn� jako snaha v�d�t víc nežli je
t�eba, tyhle základní v�ci nebyly dodržovány a tvrd� se za n� platilo.

Do prvních v�tších perzekucí od gestapa bylo mnoho lidí ochotno poddat
se odboji, jako informáto�i, vždy se našel, n�kdo kdo znal prost�edí, m�l kontakty,
zkrátka mohl poradit. Výzv�dná �innost se rozvinula u širších vrstev obyvatelstva.
Informace bylo nutné t�ídit  a vyhodnocovat. Proto byl u každého velitelství  sestaven
výzv�dný orgán, který práv� tyto informace vyhodnocoval, k získání sloužily v�tšinou
p�ti�lenné bu�ky. Údaje se poté shromáždily na úst�edí, kde byly op�tovn� prot�íd�ny,
následn� kurýrní cestou �i radiostanicí zaslány do zahrani�í.

K získávání informací a kontakt� posloužili velmi dob�e vojáci zprošt�ní vojenské
služby, byli d�stojníky zodpov�dnými za jejich návrat do civilu dosazováni na d�ležitá
místa, na poštách, ú�adech. Bohužel i toho se gestapu poda�ilo n�kdy dopídit a dávalo
si pak na vojáky ve výslužb� dobrý pozor.Tento spor se odrážel nap�íklad ve snaze
nacist� snížit d�chodový v�k legioná��, to se však da�ilo Eliášovi, který sám byl
legioná�em, mírnit. 29

Velmi d�ležitou roli pro zpravodajství hráli již zmín�ní železni�á�i, pracovníci pošt
a telekomunikací, nebo� okupanti museli využívat jejich služeb, jim vd��il odboj za
v�asné, p�esné a rychlé informace. Pro N�mce bylo t�žké n�co d�jícího se na našem
území utajit, ale o propagand� N�mc� a tak zvané „šeptand�“, která ji vyvracela až
níže, abychom neodbíhali.
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Výše zmín�né složky se však velikou m�rou podílely také na kurýrní komunikaci
mezi ob�ma odboji, domácím a zahrani�ním. Na dráze mohli depeše p�evážet t�eba
pr�vod�í, jako pan J.Zeman, který pracoval v l�žkových vozech mezinárodní
spole�nosti, dopaden v roce 1942, p�i p�evozu zpráv v Jugoslávii, popraven v roce 1942
se svými nad�ízenými J.Mašínem a J.Churavým. Nesmíme opomenout ani uprchlíky,
kte�í s sebou také odváželi depeše.

Druhým zp�sobem byla radiostanice. Obsluha radiostanic nebyla snadnou
záležitostí, když byly p�ekonány problémy s po�asím, umíst�ním a technickým
zázemím, p�išli další lapálie. P�ijímající i odesílající museli být dohodnuti na �ase a
frekvenci na  niž m�la komunikace probíhat, k tomu N�mci samoz�ejm� nem�li zájem
na komunikaci odbojá�� používali tedy rušících za�ízení , ale z druhé strany pot�ebovali
mít informace proudící mezi emigrací a domácí frontou, proto nechávali n�které kanály
otev�ené.

Obrana národa disponovala vysíla�kou SPARTA I30, která zahájila vysílání
6.4.1940, komunikoval se zahrani�ním centrem v Dukes Hill u Woldinghamu.31

fungovala až do 7.5.194132, kdy byla odhaleny gestapem.Do té doby odeslala až 16000
depeší a asi 6000 p�ijala.  Radisté obnovili vysílání pod ozna�ením C 8.7.1941, vysílali
do úderu gestapa, které vysíla�ku zni�ilo v noci z 3.na 4. �íjna. V b�eznu 1941 se
k vysílání stanice SPARTA I p�idala SPARTA II, ta vysílala, s výjimkou období
13.kv�tna-15.�ervna 1941 až do 28. �ervna 1941.

Je nutné si uv�domit, že odbojové skupiny, které vlastnily vysílací stanici
disponovaly v rámci odboje zna�nou mocí, nebo� ony rozhodovaly, jaké zprávy do
zahrani�í p�jdou, a také pak mohly žádat o podporu ze zahrani�í.

Komunikace se zahrani�ím tedy byla pom�rn� živá. V souvislosti radiostanicemi
musí být zmín�na anglická BBC, skrze niž vysílalo zahrani�í povzbudivé zprávy
obyvatelstvu, informace z front, význam pro odboj m�la, jelikož vysílala smluvená hesla
výsadk�, nálet� a potvrzovala, zda do zahrani�í došly zprávy z domova.33

Další �inností bylo zastrašování, vylepování známým zrádc�m výhr�žné nálepky
na d�m, posílat smrtí hrozící  dopis. N�kdy odvetná poprava za �iny zp�sobené proti
domácí front�. Zárove� taková práce sloužila k propagaci odboje, který ší�il své
myšlenky pomocí leták� nebo ilegálních novin.

Proti n�mecké propagand� na území protektorátu fungovala tak zvaná
„šeptanda“, která vyvracela nacistické fámy, i lživé informace kolující mezi lidmi.34Tato
„šeptanda“ p�sobila z �ásti také místo ilegálního tisku, zárove� její ší�ení bylo mnohem
bezpe�n�jší nežli tisk plátku. Jednou byl vykonaný pokus o její rychlosti a ú�innost.
                                           
30 Fidler, Ji�í ,Atentát 1942, Brno Jota Brno 2002, str. 109-110
   �eský antifašismus a odboj, Naše vojsko Praha  1988, str.431-432
31 Mastný, Vojt�ch – Protektorát a osud �eského odboje, Praha 2003

   �eský antifašismus a odboj, Naše vojsko Praha 1988, str.431-432
32 �eský antifašismus a odboj, Naše vojsko Praha 1988, str.431-432
33 Veselý-Štainer, Karel, Cestou národního odboje, Sfinx Praha 1947,
    str.123-142 ;
   Gr�a Josef, Sedm rok� na domácí front�, Blok Brno 1968, str.207-213
34 Veselý-Štainer, Karel, Cestou národního odboje, Sfinx Praha  1947, str.43 Mastný Vojt�ch totéž



V Praze byla vyslána fingovaná zpráva údajn� již za jeden den se rozší�ila po Praze,
dne druhého se dostala na venkov, t�etího dne byla zachycena až v Ostrav�, tak do
týdne prošla celým protektorátem, je vidno,  že moc „šeptandy“ do niž se ob�as musely
poslat lživé, zato povzbudivé zprávy, nebyla zanedbatelná35.

Bu�ky vzniknuvší v továrnách nesloužily jen k výzv�dným ú�el�m, nýbrž
provád�ly i sabotáže nebo se alespo� snažily zpomalit výrobu, byla to práce ob�tavá
neb gestapo bralo rukojmí pro p�ípady potíží v továrnách. Po�et sabotáží je t�žké ur�it,
pon�vadž každá strana, a� n�mci nebo �eši jak doma tak v zahrani�í �ísla zveli�ovali.
U N�mc�  to zp�soboval boj Sicherheitdienstu-SD a Gestapa, ob� organizace cht�ly
zd�raznit svou d�ležitost pro stát, t�žko také posoudit, co doopravdy bylo sabotáží a co
b�žný problém. �eši jednoduše pot�ebovali zvýšit dojem o užite�nosti jejich odboje,
jednotlivci i celé skupiny. Tovární bu�ky propagovaly také ješt� protinacistické myšlenky
mezi d�lníky, což bylo velmi záslužné hlavn� v dob� Heydrichovy nadvlády.

Významnou �ástí odboje a vlastn� i jeho �ást, skrz niž komunikoval s ve�ejností
byl tisk. V souvislosti s Obranou národa se mluví hlavn� o �asopisu „V Boj“
nejrozší�en�jším ilegálním �asopisem, jehož distribu�ní sí� sama o sob� byla pom�rn�
velikou odbojovou spole�ností (asi 520 �len�), která byla napojena i na PVVZ a na
Slovensko.

Tiska�ská skupina vznikla 14. b�ezna 1939, b�hem dubna se zformovala a za�ala
vydávat �asopis  s plným názvem: „V boj. Vydává družstvo v prvním sledu.“ �asopis
vycházel v týdenních intervalech, vyšlo asi 27 �ísel s prvotním nákladem cca. 500
výtisk�, který stoupl až na 5000 (s mutacemi mimo Prahu až 7000). Zprvu pouze
p�ekládal texty zahrani�ních novin, pozd�ji p�ibyly p�vodní �eské �lánky, zprávy
vále�né a z hospodá�ství, názory, vyhlášky národních zrádc� atd. Dne 10. listopadu
zadrželo gestapo velitele Škaldu, bylo zabaveno i poslední �íslo �asopisu.

Byly snahy obnovit vydávání populárního plátku, zprvu v menších nákladech
(50), ale dosáhl až 500. Ve vydávání se vyst�ídalo n�kolik skupin, které gestapo vždy
dopadlo. �asopis vycházel až do jara 1941, jako tiskový orgán  ÚVODu pod vedením V.
Dvo�áka36. Osud �asopisu „V boj“ se dá ozna�it za p�íkladný pro všechny ilegální
tiskoviny. Jejichž po�et z po�átku odboje byl obrovský, upev�oval mravní v�domí  a
odvracel pozornost od oficiálního �eského tisku, jenž byl v rukách N�mc�.

Všechny výše jmenované �innosti byly v pr�b�hu odboje spole�né celému
odboji, Obranu národa nevyjímaje, nešlo se jim ale vyhnout, práv� protože plnily
základní funkci i její odbojové �innosti, nyní se dostáváme ke specifikám Obrany
národa, tím k jejímu politickému sm��ování.

Podzemní armáda

Armáda po celý za�átek své odbojové �innosti p�edpokládala rychlé vyhlášení
války, proto se na ni p�ipravovala. Po�ítala s rychlým poražením N�mecka na obou
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frontách, p�i rozjezdu odboje se ješt� po�ítalo s Ruskem jako spojencem. To bylo
d�vodem p�íprav vojenského povstání, shán�ní zbraní a lidí.

Již zmín�ná nenapln�ná struktura armády, tedy jen d�stojníci bez �adových
voják� byla schopná se zaplnit až na 100 000 lidí37. Pro n� bylo nutné sehnat zbran�,
které se z po�átku da�ilo ukrývat, avšak   práce nacistických složek brzy zadržela
v�tšinu materiálu a s nedostatkem zbraní se pozd�ji potýkal celý odboj. ON jakožto
stavitelka podzemní armády koncipovala program, jak by m�lo povstání proti nacist�m
vypadat, je z n�j cítit jistá naivita, kterou v za�átcích prožíval celý odboj.  Rozeberme
tedy organiza�ní návrh Obrany národa, tento návrh byl p�edložen 24.února 1941, ale
vznikal celou p�edchozí dobu ostatním odbojovým skupinám:

Armáda Obrany národa se pod�izovala pod vedení emigrace, protože stávající
protektorátní vláda podle jejího mín�ní nem�la prost�edk� k dobytí a udržení suverenity
státu. Zavázala se udržet státní hranici nejmén� v tehdejší podob�, cht�la se ú�astnit
revoluce proti okupant�m, následn� udržet po�ádek, až do ustanovení nové �ádné
vlády, tím by její hlavní úkol kon�il.

P�istupovaly úkoly díl�í:

1.Vy�istí celé území protektorátu od vn�jších i vnit�ních nep�átel,.
2.Osvobodí ty �echy ze zajetí, kte�í byli zav�eni za v�rnost.
3.Uzav�e v koncentra�ních táborech všechny N�mce politicky aktivní nebo
agresivní, všechny zrádce a sympatizanty, nichž pozd�ji rozhodne zvláštní soud.
4.Zajistí veškeré písemnosti n�meckých politických ú�ad�.
5.Zajistí ochranu státního i soukromého majetku.
6.zajistí chod administrativy, dopravy zásobování.
7.Zabrání odvozu cenin, poživatin, tovar� a polotovar�  ze zem� a
dovozu cizích platidel.
8.Udrží v chodu výrobu v továrnách.
9.Zjedná dobré podmínky pro p�ípravu mobilizace.

Dále se hovo�í o její struktu�e, �lenem m�že být kdokoli, kdo touží po vyhnání
nep�ítele. Armáda se d�lí do sled�: úderných polních, úderných místních, tyto dva
sledy se m�ly starat o vojenskou stránku revoluce, zajistit hranice, což platilo pro sled
polní. Zajistit obec, m�sto �i okres, pak posílit sled polní náleželo sledu místnímu. Další
dva sledy pat�ily do hospodá�ské v�tve revoluce, byl to: sled výrobní, distribu�ní,
administrativní a dopravní, který m�l za úkol udržet jmenované hospodá�ské složky
v chodu. Poslední, sled pouli�ní se m�l starat o propagandu, revolu�ní soudy a
zpravodajství.

Vyzbrojeni budou lidé z domácích zásob ukrytých zbraní. Velení  p�ipadá
d�stojník�m armády u sled� vojenských, u hospodá�ských ti nejzkušen�jší a
neobratn�jší, nikdo z nich se však nem�l mít žádný proh�ešek v��i �SR od 1.5.1938.
Dále se Obrana národa zabývá tím jak a kdy mají být sledy postaveny, nabádá
k opatrnosti a snaze o utajení.38
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 II. Vývoj politický a historický

Vzestup a vývoj

V p�edchozím textu byla snad již dostate�n� zmín�na apoliti�nost armády a
z toho vznikající problémy ideové rozt�íšt�nosti nejen Obrany národa, ale i celého
domácího odboje, to se nemuselo jevit jako p�ekážka jednoty, uv�domíme-li si však
specifikum po�átk� oboje, kdy vznikal jako jakýsi ilegální politický protism�r nacismu39,
je pak z�ejmé, že ideový program byl zásadním �initelem.

Zbylé t�i veliké odbojové organizace své programy m�ly, zato Obrana národa
vzniknuvši z armády spojovala lidi mnohých politických sm�r�, avšak žádný se nedal
považovat za oficiální. Stála-li generalita více napravo, pak nižší d�stojníci, p�evážn�
mladí hledali �ešení nalevo40. Jasno bylo v n�kolika bodech, z nichž pozd�ji
vykrystalizovala myšlenka povále�ného uspo�ádání.

Základní otázkou byl stát a jeho obnova po p�ípadném osvobození. Na tuto
otázku odpov�d�l �eský odboj i Obrana národa jednozna�n�, zkrátka všichni po�ítali
s obnovou �SR v plném rozsahu, oproti Slovensku, kde se na toto téma živ�
diskutovalo, zda by nebyly lepší dva státy.

 Možností byla také silná protin�mecká aliance ve st�ední Evrop�, �SR a Polsko,
existoval ješt� jeden postrach již z první republiky, jehož se všichni ješt� dál obávali:
op�tovné slou�ení s Rakouskem a restaurace Habsburk�. To se mohlo jevit ze
zahrani�n�-politického pohledu Francie a Británie po rozpadu Versailleského systému,
kdy rozdrobení St�ední Evropy vypadalo jako chybné �ešení. �SR byla v zahrani�í
nepohodlná jakožto ob�� appasementu, proto se moc neuvažovalo o její obnov�, spíše
o práv� již zmín�ném za�len�ní do v�tšího celku.

�eský odboj si však neuv�domoval tyto zahrani�ní zábrany proti obnov� státu  a
byla pro n�j samoz�ejmostí, to hlavn� práv� kv�li Mnichovu, obnova mu byla
zadostiu�in�ním za Západem zp�sobenou zradu.

Obrana národa zastávala ve v�tšin� p�ípad� velmi radikální, �ekl bych, zastávala
skoro vojensky jednoduché a p�esné názory. To odrazovalo mnohé od vstupu do jejich
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organizace, a� v zásad� souhlasili s jejím mín�ním byly tyto vojenské názory p�íliš
vyhran�né.

Už hned na za�átku m�la armáda jasno s pohrani�ím, v dob�, kdy nad tématem
sudetských n�mc� ostatní skupiny diskutovaly, zastávala ON postoj v��i N�mc�m
zna�n� nenávistný a navrhovala jejich okamžité vyst�hování, p�esn�ji do 24 hodin od
osvobození �eského území. Už jen toto tvrzení je zna�n� p�ehnané a je vid�t že vojáci
neuvažovali o následcích p�esunu menšiny lidí �ítající okolo
3 000 000 lidí! Znamenalo by to naprosté vylidn�ní sudetských území se všemi
hospodá�skými d�sledky. Další pro jiné odbojá�e nep�ijatelné bylo, že N�mci by si mohli
s sebou vzít pouhých 30kg zavazadel vyjma cenností a 10 marek na osobu, jejich zbylý
majetek, který by tu zanechali, m�l sloužit k repara�ním ú�el�m, za p�íko�í �eskému
národu zp�sobené.  ON tudíž shán�la lidi, kte�í by p�i odsunu p�sobili jako hrani�ní
kontrola41.

V t�chto záležitostech se neshodli obzvlášt� s komunisty, kte�í rozlišovali mezi
„N�mci-nacisty“ a „N�mci-slušnými“, aby to nebylo vztahováno jen na národ, rozlišovali
mezi n�meckým a nacistickým, ale i u nich došlo pozd�ji k radikalizaci t�chto
národotolerantních názor�. P�esto bylo velmi p�ed�asné probírat tuto otázku, protože
nebyla zdaleka jistá pozice �SR u Spojenc�, už v�bec nemohla být známa povále�ná
situace.

Sudetský problém, vzniklý po okupaci odráží jednu d�ležitou zm�nu ve
smýšlení odboje, odboj se p�esunul z tém�� �ist� politické roviny dále, nejspíše
uv�domiv si sm��ování nacistické agrese, p�ivzal prvek nacionalismu42.

Obrana národa se v odboji �adila k politickému st�edu. V zásad� se v mnoha
v�cech shodovala s politickou koncepcí Politického úst�edí, které nebylo po�etné lidsky,
ale m�lo vlivné �leny, n�kdejší politiky a vyšší ú�edníky. Gr�a , odbojový pracovní, který
po n�jaký �as spolupracoval s ON, od niž se pak odpojil, vid�l PÚ v Praze jako
odd�lenou civilní složku od vojenské �ásti ON, zato na Morav� ovládali podle n�j vojáci
vojenský i civilní odboj, to znamená, že ob� složky spadaly pod vojenské velení43.

V povále�né dob� se po�ítalo se vznikem období nápravy, jakéhosi vakua bez
politických stran, b�hem n�hož by se vytvo�ily základy nového státu. První možností
povále�né formy vlády byla vláda sestavená z odbojá�� postavená prezidentem
Benešem, z odborník� odbojových organizací se by bylo vybralo Prozatímní národní
shromážd�ní, orgán zákonodárný, ten by dal ústavu, na jejím základ� budou pak
vypsány svobodné volby. Vojáci, kte�í cht�li sestavit vládu z odbojá��, jenže v odboji
vid�li hlavn� sebe, �ímž jim nejspíše „vláda“ splývala s „armádou“44.

 Proto se asi uvažovalo také o polovojenské „diktatu�e“ s úkolem chránit
republiku proti všem prvorepublikovým stranám a politik�m, zprava i zleva, koncepce
této „diktatury“ nebyla však nikterak vyhran�ná. M�la zp�etrhat politickou linii první
republiky a chránit novou republiku proti politika�ení, jiných ji oslabujících pom�r�.
Uvažovalo se o zestátn�ní p�írodního bohatství, klí�ového pr�myslu a pozemkových
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reformách.  Myšlenka takové formy vlády m�la veliký úsp�ch mezi širokou vrstvou
obyvatelstva. Od diktatury m�lo být upušt�no po sestavení ústavy (bez stranických
vliv�, dle nejširších pot�eb národa- což je myšlenka zna�n� idealistická) a po u�in�ní
nejnutn�jších správních a již zmín�ných hospodá�ských reforem, v nichž také nem�la
ON p�íliš jasno, hlavn� zbavit se kariérních politik�, proto byly na za�átku složité vztahy
s PÚ, odbojem agrárník� a jiných bývalých stran to bylo ješt� t�žší.

Do nového státu s novým uspo�ádáním se uvažovalo i o nové armád�, na rozdíl
od té prvorepublikové armád� nepolitické, tahle cht�la být politická, op�t ne stranicky,
nýbrž cht�la p�edstavovat politickou v�li v�tšiny národa. Byly tím sledovány snahy o
položení ideových základu armád�, není pochyb, že vojáci tyto myšlenky mysleli
up�ímn�, ale v otázkách uspo�ádání státu-mluvíme- li o diktatu�e a politi�nosti armády,
doložili nám vojáci svou idealistickou politickou naivitu a nevzd�lanost. Je nutné vnímat
tyto v�ci spíše jako vyhran�ní proti pom�r�m minulým, odrážející jejich nedostatky, ne
�ešení problém� budoucích.

Z myšlenek o nejlepších �ešeních pro celý národ, vyplynula i snaha ON jakožto
odbojové organizace sjednotit veškeré politické odbojové složky komunisty nevyjímaje.
Obzvlášt� na Morav� se jí poda�ilo docílit takových výsledk�, pon�vadž i komunisté,
kte�í se v r�zných fázích války t�šili r�zné oblib� m�li v moravské ON své oficiální
zastoupení45. V Praze byla situace jiná a odboj více rozt�íšt�ný, což m�lo i jisté výhody,
protože byl gestapu mén� pr�hledný.

ON se však shodovala na podpo�e prezidenta Beneše s ostatním
nacionalistickým (nekomunistickým odbojem), tím pádem souhlasila i s ním jmenovanou
vládou, do jejíž složení  ON, jakožto p�i jejím vzniku nejsiln�jší domácí ilegální
organizace dosadila své zástupce, konkrétn� gen. Viesta a Ingra46.

Armáda tedy m�la ihned po vzniku protektorátu dostatek �asu k p�ejití na ilegální
�innost, zakonspirovat se , roztáhnout své sít�, rozvrhnout své cíle. Po zahájení práce
se k ní za�aly ve velikém množství p�idávat další menší skupinky navzájem
propojených p�es p�átelství �i pracovní vztah atd.. Gestapu, a� již dob�e zako�en�nému
z doby 2. republiky dalo pom�rn� práci se zorientovat, ale když si našlo nitky, sta�ilo už
jen lehce zatahat a celá organizace se zhroutila, ale nebylo se �emu divit, pon�vadž tu
stál profesionál proti amatérovi, který m�l ješt� blahé pam�ti styl odbojové práce proti
Rakousku-Uhersku, který se zna�n� lišil od nárok�, jež vznesl nacistický režim.

P�ed za�átkem války za�ali nacisté vyvíjet tlak proti odbojovým skupinám, které
by mohly být p�ípadným zdrojem nepokoj� po jejím vyhlášení, vyvíjen byl tlak na
Eliášovu v odboji zainteresovanou vládu, aby odsoudila takovou �innost, zárove� se
propracovala SD a gestapo k prvním výrazn�jším úsp�ch�m, došlo k prvnímu v�tšímu
pr�lomu do domácí fronty.

Pronikli do skupiny tak zvaných „tiska��“ napojených na ON. Vznikla na usnesení
ministerské rady 29. b�ezna 1939. Vedl ji vedoucí tiskového odboru p�edsednictva
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vlády, ministerský rada dr.Zden�k Schmoranz (odtud také Schmoranzova skupina),
skládala se z bývalých zpravodajských d�stojník� a p�edních pracovník� �TK, ale i
naprostých laik� v oboru zpravodajství. Její �lenové byli p�i�azeni k okrasním ú�ad�m
sloužili jako tiskoví referenti. Ve dnech 7.47(8.48)-15. �ervence podstoupili kurz pro
tiskové referenty, vedl jej dr. Osvald Svoboda a major Josef Vais, p�ednášeli o
metodách ilegální práce a dalších úkolech tiskových referent�, kte�í krom� b�žných
úkol� m�li provozovat vojenskou špionáž. V záv�ru školení dostali ú�astníci kurzu
každý svou šifru: úst�edí m�lo A, �echy B-1 až B-22 a Morava C-1 až C-16.

Na informování o Schmoranzov� se podílel i dvojitý agent A-54, který
spolupracoval práv� s ON, dokázal však obratn� utajit své spojky, k A-54 se dostaneme
až pozd�ji. Dvacátého pátého srpna zakro�ilo tedy gestapo proti špatn� zabezpe�ené
skupin�.  P�i prohlídkách tiskového odboru byl nalezen závažný zpravodajský materiál,
o dislokacích Wehrmachtu atd. dokonce i plány útoku na Polsko (25.8.!). P�ední
p�edstavitele Schmoranze, Svobodu i Vaise odsoudil soud k trestu smrti,  zbylí
obžalovaní  spolupracovníci dostali 215 let v�zení v úhrnném trestu, 17 z nich zem�elo
v koncentra�ních táborech což je dohromady 20 lidí49, druhou možností je 25 lidí. 50

Od doby této perzekuce se dostávalo gestapu stále více informací o
domácím odboji, který se zatím  ješt� snažil neohrožen� plnit p�edsevzané úkoly.
Spolupráce s ve�ejností byla z�ejmá po úsp�šných pokusech bojkotu, jak
protektorátního tisku, tak i ve�ejné dopravy. Konaly se ve�ejné akce, na nichž se
demonstrovala síla národního ducha �ech�. Významný v tomto ohledu byl p�evoz
ostatk� K.H. Máchy51. K t�mto ve�ejným protest�m se lidé sdružovali p�i všech
p�íležitostech i k�es�anských poutích jako 13. srpna na svatém Vav�ine�ku u Domažlic,
kde se sešlo 110 000 ob�an�.52

Vrchol, pád a sjednocení

Vše postupn� sm��ovalo k 21. výro�í vzniku republiky 28. �íjna. V tom se v celém
odboji vedly spory, Obrana národa zastávala názor klidného prožití dne ve sváte�ním
oble�ení, pon�vadž v�d�la, že by to mohlo ohrozit její legální �innost. Už ve�er p�ed
státním svátkem se byly pokládány v�nce p�ed sochu sv. Václava na Václavském
nám�stí, onoho dne se v odpoledních hodinách za�ali shromaž�ovat lidé v poklidné
shromážd�ní. N�mci se nakonec jali demonstraci rozehnat, z údajných obav o pr�b�h
celé akce, protože zachytili n�kolik komunistických leták�, které vyzývaly k aktivnímu
odporu a stávkám. Bylo zabito 35 lidí, nejznám�jší  z nich byl Jan Opletal, který tu byl
smrteln� post�elen, a jehož poh�eb dal pozd�ji nacist�m záminku, již nacisté pot�ebovali
ke zp�ísn�ní režimu53.     

Tím jsem se dostal k nejd�ležit�jšímu následku 28. �íjna, kdy po zakázaném
shromážd�ní na poh�bu J. Opletala 15. listopadu odpov�d�li N�mci 17. listopadu
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uzav�ením zejména vysokých škol a pozatýkáním student�, které poslali do
koncentra�ních tábor�. Následovaly rozsáhlé zatýkací akce v celém podzemí, zasažena
byla celá tak zvaná první garnitura,  p�ibližn� b�hem zimy a za�átku jara 1939/1940.
Nejvíce byla zasažena ON, na Morav� v posledních listopadových dnech a b�hem
prosince byla moravská ON rozprášena do základu.54

Tyto perzekuce daly vzniknout novému vedení, druhé garnitu�e, která byla již
pou�ená z chyb p�edch�dc�, stala se radikáln�jší a pochopila nutnost jednoty. Toto
vedení se skládalo už z mladších a nižších d�stojník�, mezi nimiž se proslavil hlavn�
pplk. Josef Balabán, jako velitel zpravodajské �ásti, byl �lenem slavné skupiny „T�í
král�“, ješt� s J. Mašínem a V. Morávkem, kte�í se sice pod�izovali ON, avšak jejich
postavení bylo do zna�né míry nezávislé a tvo�ili tém�� vlastní samostatnou skupinu.

Balabán se stal zástupcem ON p�i vyjednání o sjednocení odboje a tak již od
konce roku 1939 se sekáváme s Úst�edním vedením odboje domácího-ÚVODem
p�vodn� novým názvem PÚ, kteréžto jako politická autorita cht�lo aby se po ním
sjednotil nekomunistický∗ odboj, což se, jak už víme, nemohlo líbit voják�m, odp�rc�m
starého stranictví. Na p�elomu dubna a kv�tna roku 1940 dostal tento název nový
význam, stal se totiž názvem rovnocenn� slou�ených odbojových organizací: ON,
PVVZ a PÚ.

ÚVOD nesjednocoval odboj v jednu organizaci, ponechával jim volnost v konání,
ale zárove� je koordinoval. S podivem jeho nejrozsáhlejší složkou se stal bývalý
outsider PVVZ, který m�l nejv�tší slovo p�i sestavování programu ÚVODu- „Za
Svobodu“, v n�mž se projevilo levicové smýšlení PVVZ. P�i sestavování programu
narazili vojáci s problémem „diktatury“ v povále�né �SR a úpln� se tohoto �ešení vzdali.
A�koli tedy byly ON a PVVZ co do velikosti významn�jší než PÚ, tak zastávalo PÚ v��i
nim zvláštní pozici, nebo� dr.V. Krajina, jenž m�l sám o sob� i v PÚ zvláštní postavení,
byl jedinou radiovou spojku se zahrani�ím - tedy jedin� on referoval o d�ní doma,
politické situaci a žádostech odboje, proto se ob�as dostal do st�etu s vojáky, jelikož
jeho zprávy do zahrani�í se jim nezdály objektivní atd.55

Propojení odboje p�es ÚVOD trvalo p�ibližn� rok a p�l (duben 1940 až podzim
1941), b�hem té doby se ve vedení ON vyst�ídali gen. Bílý a gen. Homola, odboj
mezitím rozpracoval svou zpravodajskou, propaga�ní a sabotážní �innost, sjednotil
zbytky rozbitých organizací. Tehdy se proslavila skupina „T�í král�“ svými sabotážními
�iny, ale také kontaktem na A-54, k jehož historii bych rád n�co �ekl.

Paul Thümmel figuroval na seznamech �s. bezpe�nostní služby ješt� p�ed rokem
1938, byl vyšším d�stojníkem Abwehru, dvojí agent. T�žko �íct, co jej vedlo k spolupráci
s �echy, jelikož riziko, které podstupoval bylo velmi vysoké, p�itom finan�ní ohodnocení
m�l  nejspíš dostate�né, p�esto se peníze uvádí jako p�í�ina jeho spolupráce
s odbojem. Po okupaci spolupracoval s �eským odbojem p�es Morávka. Informace,
které poskytoval m�ly veliký význam, jak pro oboj, tak pro zahrani�í. Týkaly se operace
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Seeloewe=Lvoun-invaze, operací na Balkán�, pro odboj bylo d�ležité, kdo co vypov�d�l
b�hem výslech�. Zárove� však pracoval pro Abwehr v plném nasazení a užíval svých
znalostí �eského odboje.56   Když se prokázalo jeho propojení s �eským odbojem, tak
nebyl zat�en, protože se uhájil jako volavka Abwehru. Gestapo jej nakonec dobrou hrou
dostalo do kouta a agent A-54 byl popraven.

ÚVOD zatím, p�es veškerou nelibost již SSSR a komunisté požívali, za�al s nimi
rozši�ovat své styky, bylo totiž jasné, že d�íve �i pozd�ji bude muset Sov�tský svaz do
války vstoupit, proto za�al Balabán za ON navazovat kontakty na sov�tském
zastupitelství, za pomoci svého p�ítele z „politického“ kroužku -J. Jedli�ky, který již jistou
dobu spolupracoval s NKVD,  na ambasád� byl Balabán ve styku s �lov�kem
vystupujícím pod jménem Leonid  Mochov, zvaným též „Rudolf“, �i s vícevyslancem
Jakovlevem57.

S rozší�ením kontakt� do zahrani�í se postupn� také rozši�ovala sí� informátor�,
jejichž struktura již nebyla tak pevná jako za první garnitury, byla tím lépe
zakonspirovaná. Lví podíl na zpravodajství m�l práv� Mašín – Balabán - Morávek, kte�í
m�li spolupracovníky  mezi vyššími ú�edníky,  t�eba policejní rada Jaroš, který byl za
spolupráci s nimi také popraven58. Bohužel od roku 1940 se za�íná odboj potýkat
s nedostatkem lidí, protože �eši si uv�domili, jak mocným nep�ítelem nacisté jsou a už
nebyli odbjá��m takovou oporou jako v dob� p�edchozí, dílem kv�li poklesu nálady po
dobytí Francie (ten ale vyst�ídal pat v bitv� o Británii, který p�sobil kladn� na morálku
národa). Z�stavší odbojá�i byli tedy tvrdým jádrem, které bylo odhodlané pokra�ovat až
do konce, o nich se pak Heydrich vyjad�oval jako o elit�. Mezi zat�enými byli hlavn�
vyšší d�stojníci, kte�í se t�žko nahrazovali, jelikož bylo málo organiza�n� schopných
lidí.

 Gestapo se k ÚVODu dostávalo postupn� p�es zat�ené �leny PÚ (A. Pešla a V.
Holého-zá�í 1940), u kterých brzy skon�ilo, pon�vadž byli dob�e zakonspirovaní a nic
neprozradili. Bohužel se do skupiny „Všeobecné národní hnutí“ dostal konfident gestapa
A.Nerad, jenž získal d�v�ru kpt. J.Svatoše, p�es n�j se tém�� náhodou seznámil s plk.J.
Churavým, �lenem PVVZ, fungujícím jako spojka v ÚVODu práv� mezi PVVZ a ON,
zárove� m�l úzký styk se „t�emi králi“. Nejd�íve lidé z PVVZ pak i ostatní �lenové
ÚVODu se dostali do zorného pole gestapa, neuv�domovali si nebezpe�í, jež hrozilo,
když je n�kdo sledoval. Byla to p�ehnaná odvaha druhé garnitury, nikdo z nich se z cti
nebo i hrdosti opustit svou práci, to se stalo osudným. Gestapo �ekalo a snažilo se
nechat nab�hnout co nejvíce odbojá��. Jistou roli obzvlášt� v oslabování skupiny „T�i
králové“ sehrál i A-54, nejen to nasm�roval gestapo na stopu V.Krajiny, tudíž na dosah
radiotelegrafického spojení se zahrani�ím! Nakonec gestapo zatklo n�kolik �len�
Krajinova radiotelegrafického týmu a vysíla� SPARTA I p�estal (8.�ervence) vysílat.
Vznikl vysíla� SPARTA II, pod vedením vedením „T�í král�“ (29. b�ezna),  nebo� vojáci
se cht�li vymanit z Krajinova monopolu na zpravodajství.

Gestapo tedy postupn� p�išlo na všechny nevyšší �initele ÚVODu, došlo i na dva
ze „t�í král�“ 22. dubna 1941 byl zat�en J.Balabán a 19. kv�tna 1941 byl zat�en a
post�elen J.Mašín, jeho kolega Morávek však unikl. Echo, ze kterého domu Mašín a
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Morávek vysílali dal A-54, na tom míst� byl práv� Mašín 13. kv�tna zadržen59. V �íjnu
téhož roku zatklo gestapo J.Churavého spojku ON a PVVZ  9.�íjna.

Nejvýrazn�jší éru ÚVODu ukon�il nástup zastupujícího �íšského protektora
Heydricha, jenž se pokoušel razantním zp�sobem vy�ešit, nebo alespo� p�ipravit
k vy�ešení, �eskou otázku. Stanné soudy, které vyhlásil v den svého nástupu 28.9.
1941, splnily svou funkci v potla�ení vzdoru.  U takových soud� existovaly jen t�i druhy
rozsudku - smrt, omilostn�ní, deportace do koncentra�ního táboru. B�hem �íjna a
listopadu, období nejv�tší aktivity, asi odsoudily na smrt 486 osob, 2242 k deportaci,
n�co p�es sto lidí osvobodily, pozd�ji bylo dodate�n� zast�eleno ješt� 33 osob. Proti
rozsudku nebylo odvolání. Za platnosti stanného práva byli dopadeny špi�ky odboje,
gen. J.Bílý, H. Vojta, Homola a další.  V tentýž den, kdy vyhlásil Heydrich stanné právo
nechal, zatknout ministerského p�edsedu Eliáše, ten úzce spolupracoval s ON. Eliáš byl
sice odsouzen k smrti, ale byl ponechán jako rukojmí. �innost soud� byla ukon�ena
20.1.1942. b�hem té doby bylo zat�eno 4-5 tisíc lidí. Potvrzení kvality Heydrichovy
práce je v p�ibližných �íslech poklesu sabotáží .

Poslední výraznou osobností ON i ÚVODu z�stal škpt. Morávek, jenž ješt� stále
styk A-54, snažil se pomocí svého vysíla�e SPARTA 2 udržovat kontakt s Londýnem.
Uprchl n�kolikrát gestapu, bohužel podobn� jako jeho bývalému spolupracovníkovi
Mašínovi se stal A-54 osudným. Gestapo zatklo spojku s Thümmelem V. 	eháka, který
se m�l tentýž den setkat s Morávkem, 	ehák povolil a gestapo téhož dne dorazilo na
ono místo, kde se strhla p�est�elka, p�i níž se Morávek zast�elil60.

 Až nyní bylo zakro�eno proti odbojové skupin� pod ON, Obec sokolská v odboji,
jejíž �ady byly již zna�n� rozrostlé, když se pak znovu stmelila pod vedením Ladislava
Va�ka s krycím jménem Jindra, které dalo pojmenování celé skupin�, stala se
významnou základnou pro výsadká�e, kte�í za�ali p�icházet v první vln� b�hem roku
1941.

1942

Abychom osv�tlili události první p�lky roku 1942, musíme odbo�it do zahrani�í,
kde vid�l Beneš i plk. Moravec pot�ebu posílit domácí frontu, proto za�ali vyjednávat
s Special operation executive-SOE, britskou organizací , která podporovala zahrani�ní
ilegální �innost a cvi�ila výsadká�e, ti pak mohli plnit r�zné úkoly jim zadané.�eští
výsadká�i byli vybíráni z �eských jednotek v Británii, d�ležitý byl jejich dobrovolný
souhlas, oddanost vlasti, odvaha prokázaná v již p�edešlých bojích a jiné kvality
dobrého vojáka. Probíhala cvi�ení v sabotážích, pracích s výbušninami a vysíla�kou.
Výsadky samotné byly ztíženy naviga�ními chybami (muselo se lítat  v noci),
nedostatkem letadel s dlouhým doletem, pak také situací v protektorátu, kde byli
výsadká�i pod neustálým psychickým tlakem, což vedlo k mnohým chybám, kterých se
dopustili. Výsadky seskakovaly s rozli�nými úkoly, m�ly bu� podpo�it odboj, dodat díly
do radiostanic, naviga�ní vysíla�e pro spojenecké letce..., nebo m�ly vlastní
zpravodajské �i jiné úkoly.
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Moravec i Beneš postupn� sp�li k rozhodnutí, které se stalo jedním z nejvíce
sporných témat odboje. Rozhodli se vyslat skupinu úkolem provést atentát na blíže
nespecifikovanou významnou osobu protektorátu, v podstat� její výb�r dlel na
vykonavatelích, ale nejpravd�podobn�jší se jevili E. Moravec - ministr propagandy nebo
zastupující �íšský protektor Heydrich. Byli vysláni rt. J Gab�ík a rt. J.Kubiš pod krycím
jménem ANTHROPOID.

Mezitím však situace v �echách nevypadala dob�e, gestapo likvidovalo odboj a
brzy zbyl z bývalého vedení ÚVODu jen doc. V. Krajina. Rozpad domácí fronty byl
nejspíš jedním faktorem p�i rozhodování Beneše a Moravce zda  ANTHROPOID vyslat.
Domácí odboj, když už byl Gab�ík i Kubiš v protektorátu (byli vysazeni 29. prosince
1941 se skupinami SILVER A a SILVER B), odtušil jejich úkol a jal se protestovat proti
n�mu, nebo� v�d�l, jaké následky m�že atentát p�inést a snažil se tomu zabránit, jak
samotnou apelací na výsadká�e, tak zprávami do zahrani�í. Jeho žádostem nebylo
vyhov�no. Dne 27. kv�tna byl tedy spáchán úsp�šný atentát na R. Heydricha, na který
N�mci zareagovali  mimo�ádnými opat�eními, práv� atentát a události následující  už
jednou provždy zajistily samostatnost �eského národa v povále�né dob�.

Po atentátu spustili N�mci vyšet�ování, den nato (28. kv�tna) za�aly op�t
fungovat stanné soudy. Bylo dáno ve známost, že kdo ukrýval ilegalistu, zatajil n�jakou
informaci nebo jiným zp�sobem napomáhal „zlo�inc�m“, bude s celou svou rodinou
popraven. Gestapo dlouho nemohlo sehnat jakékoli informace o atentátnících, ti se
ukrývali ješt� s dalšími výsadká�i v kostele sv. Cyrila a Metod�je v Resslov� ulici v
Praze. Nakonec však povolily nervy parašutistovi rtm. �urdovi ze skupiny OUT
DISTANCE, který se ukrýval u rodiny v jižních �echách, rodina jej p�esv�d�ila. �urda
p�ivedl gestapo na organizaci JINDRA, p�es niž se gestapo dozv�d�lo, kde se výsadká�i
skrývali. Výsadká�i z kostela byli pobiti nebo spáchali sebevraždu. Stanné právo trvalo
až do 3. �ervence, nacisté popravili všechny v p�edchozí dob� zadržené odbojá�e tedy i
Eliáše, Mašína, Churavého atd.. Byly srovnány se zemí obce Lidice a Ležáky,
s n�meckou precizností si po�kali i na ty, kte�í byl na no�ní sm�n�. Kolaborant �urda
p�ijal sv�j jidášský peníz z odm�ny 20 milión� �íšských marek, tedy 5 milión�, a
odst�hoval se do jižních �ech, kde si ud�lal živnost jako volavka na výsadká�e i
odbojá�e.

Druhé stanné právo odklidilo odboj na vesnice a do les�, odboj se stal více
partyzánským, p�esto se gestapu da�ilo ho pom�rn� dob�e rozkrývat p�es sít� volavek a
sledování. Odboj nyní ztratil v�tšinu své d�ív�jší síly, již bude sbírat až do konce války.



Záv�r

Odpor vojenského odboje proti okupant�m byl založen na silné tradici armády,
obzvlášt� na legioná�ích. Dal prorazit novým d�stojník�m a možnost osv�d�it se.
V prvních m�sících odboje  byl v�d�í silou, která dávala nad�ji ostatním. Vojáci dostáli
své cti, dovedli se postavit p�esile.

Stáli ale proti p�esile, o jejíž skute�né moci nem�li ani pon�tí, nebyli p�ipraveni,
ud�lali mnoho chyb, jichž se mohli vyvarovat, posloužili alespo� jako odstrašující p�ípad
ostatním. Cht�li lepší stát, dát mu nový základ z�íct se starých, podle nich
nevyhovujících pom�r� první republiky. Neúsp�šn�, jejich snahy však zma�ili jiní.

Z dnešního kone�n� osvobozeného pohledu v�dy historické se až v posledních
patnácti letech poda�ilo odkrýt pravý význam odboje nekomunistického a oprostit jej od
cenzury rolník� a d�lník�. Projevila se síla nekomunistického odboje, která se ukázala
mnohem v�tší, než byla p�ed rokem 1989 propagována.

Chovejme tedy úctu k t�m, kte�í položili život za naši dnešní svobodu a bu�me
na n� hrdí!



                                 Seznam   použitých zkratek

arm.gen.Armádní generál
brig.gen. Brigádní generál
�SR �eskoslovenská republika
gen. Generál
gestapo Geheime Staatspolizei- tajná státní policie
gšt. Štábní generál
mjr. Major
ON Obrana národa
plk. Plukovník
pplk. Podplukovník
PÚ Politické úst�edí
PVVZ Peti�ní výbor v�rni zustaneme
RA Rudá armáda
rt. Rotný
rtm. Rotmistr
SA Sturmabteilungen
SD Sicherheitdienst
SOE Special operation executive- britská organizace podporující odboj
SOS Stráž obrany státu
SS Schutzstaffeln
SSSR Svaz sov�tských socialistických republik
ÚVOD Úst�ední vedení odboje domácího
A-54 Paul Thümmel
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