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Úvod 

 Původně měla být tématem mé bakalářské práce pouze subkultura Straight Edge, ale 

při hledání informací o této subkultuře na internetu jsem našla blog, který se zabývá názory a 

myšlenkami skupiny lidí, jež se hlásí ke Straight Edge nacionálním socialistům (dále jen NS 

Straight Edge).  Jedná se o velmi zajímavý fenomén, protože myšlenky subkultury Straight 

Edge sami o sobě jsou o zodpovědnosti k vlastnímu životu i okolí a o toleranci, proto je 

překvapivé, že došlo k jejich spojení s neonacistickou ideologií.  

Ačkoli je skupina lidí, kteří vyznávají myšlenky NS Straight Edge, v rámci skupiny 

neonacistů pouze okrajová, je zajímavé ji popsat, protože zkoumání tohoto jevu nám může 

pomoci rozšířit si pohled na neonacismus jako takový. 

 V úvodu bych měla ještě vymezit svou pozici ve vztahu k tématu práce. Nejsem 

členkou subkultury Straight Edge ani členkou subkultury NS Straight Edge. Avšak zatímco 

s myšlenkami subkultury Straight Edge sympatizuji, se soustavou idejí subkultury NS Straight 

Edge se neztotožňuji. Při vypracovávání bakalářské práce si budu tyto postoje uvědomovat, 

neboť je nutné dodržovat neutralitu ke zkoumanému problému. 
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Teoretická část 

 

1 Vymezení základních pojmů 

1.1  Subkultura 

 Ve Velkém sociologickém slovníku je pojem subkultura definován jako „soubor 

specifických norem, hodnot, vzorů chování a životní styl charakterizující určitou skupinu v 

rámci širšího společenství, příp. tzv. dominantní či hlavní kultury, jíž je tato skupina 

konstitutivní součástí.“1  

Význam pojmu subkultura se vyvíjel. Dick Hebdige ve své studii Subculture: The 

Meaning of Style uvedl, že subkultury vznikají na rozmanitých místech (domov, škola, práce 

atd.), která vlastní jedinečnou strukturu. Struktury těchto míst jsou provázány svými rozdíly i 

podobnostmi (např. práce versus domov). Tyto struktury jsou společensky formovány. 

Některé jsou dominantní, jiné podřízené. Také místa, kde subkultury vznikají, jsou různá, ale 

některá jsou dominantnější. Tak je dominantní kultura v opozici k podřízené subkultuře. 

Subkultura je podle Hebdige vždy založená na třídních základech, je jednolitá, lineární a má 

jasně dané hranice. Zakládají ji oponenti většinové kultury, kteří jsou zakladateli 

autentickými. Neautentickými příslušníky subkultury jsou pak podle něj ti, kteří se 

k subkultuře přidali až potom, co byla medializována. Od většinové kultury se příslušníci 

subkultury odlišují myšlenkami a většinou i svým vzhledem a stylem oblékání. (Hebdige, 

1979) 

Tato definice subkultury dlouho přetrvávala a zastupovala také teoretické východisko 

birminghamského Centra pro současná kulturální studia. Pojetí subkultury tímto způsobem 

kritizoval britský sociolog David Muggleton ve své knize Inside Subculture: The Postmodern 

Meaning of Style. Muggleton kritizuje Hebdigův neomarxistický realismus, který se nezajímá 

o skutečného sociálního aktéra a jeho prožívání okolního světa. Oživuje Weberův realismus, 

jenž se naopak o pochopení sociálního aktéra a sociálních vztahů zajímá.  

Muggleton se vymezuje také vůči Hebdigově vysvětlení vzniku subkultury, tedy že 

existuje jádro autentických zakladatelů a neautentických následovníků. Argumentuje, že jen 

těžko někdo prožívá svoji příslušnost ke skupině neautenticky, a že mezi členy subkultury 

spíše dochází k záměrnému prosazování individualizace. Není již pravidlem, že by subkultura 

byla autentickou, jen když je mimo pozornost masových médií. 

                                                 
1 Petrusek, Miloslav; heslo subkultura v Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha 1996, str. 1099 
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Mezi subkulturami dochází ke stírání hranic. Nastává u nich také odklon od třídního 

zakotvení a politického boje. Podle Muggletona se kulturní prostředí subkulturního světa 

proměnilo, je spíše postmoderní než moderní. I subkultura je tedy dnes spíše postsubkulturou. 

Koncept postsubkultury vystihuje současné subkultury lépe, protože v jejich rámci můžeme 

sledovat pronikání či přebírání myšlenek, různých prvků například způsob oblékání, 

symboliku nebo hudební styl. Toto může probíhat i mezi dvěma subkulturami, které mají 

protichůdné názory a pohled na svět. (Muggleton, 2000) 

 
 

1.2 Straight Edge 

 Základními idejemi subkultury Straight Edge bylo odmítání jakýchkoliv legálních 

nebo ilegálních drog, to znamená cigaret, alkoholu (u těch extrémnějších i kávy a čaje) a 

neoddávání se "příležitostnému sexu". Postupem času se k těmto hodnotám připojilo také 

vegetariánství, či veganství, ochrana práv člověka a zvířat nebo zájem o řešení feministických 

otázek. (Haenfler, 2006) 

Pojem „Straight Edge“ se do češtiny většinou nepřekládá, ale mohl by se překládat 

jako čistý štít nebo jasný cíl. Subkultura Straight edge je také označována zkratkou sXe nebo 

jednoduše jen jako X či XXX. (Šuráňová, 2006) 

 

1.2.1 Historie 

 Straight Edge se objevilo na východním pobřeží Spojených států v punkové subkultuře 

na počátku 1980. V hudebních klubech byli ti, kteří nemohli pít alkohol, tedy ti, jimž nebylo 

21 let, označováni velkým písmenem X na ruku, což pro pracovníky klubu znamenalo signál, 

že jim nesmí nalít alkohol. Avšak mládež brzy z písmena X jako stigmatu učinila symbol 

hrdosti. Sama si začala označovat ruce písmenem X. Tyto myšlenky pak zformulovali a 

uvedli do praxe členové první Straight Edge kapely. (Hebdige, 2006) 

První hudební Straight Edge kapelou vůbec byli The Teen Idles. Existovali pouze 14 

měsíců, ale její členové stihli položit základy této subkultury a v roce 1980 vydat EP "Minor 

Disturbance". Myšlenky Straight Edge propagoval především jeden člen kapely, a to hráč na 

basovou kytaru Ian MacKaye. Po rozpadu kapely The Teen Idles se MacKaye rozhodl založit 

další, pravděpodobně nejznámější sXe skupinu, Minor Threat. V ní Ian MacKay vystupoval 

jako zpěvák. Získal tak viditelnější pozici a mohl tak prostřednictvím zpěvu sdělovat své 

myšlenky. Ian MacKay a jeho kapela Minor Threat dala této subkultuře jméno. V roce 1981 

totiž složili píseň s názvem „Straight Edge“. Její text zní:   
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"I'm a person just like you 

But I've got better things to do 

Than sit around and fuck my head 

Hang out with the living dead 

Snort white shit up my nose 

Pass out at the shows 

I don't even think about speed 

That's something I just don't need 

I've got the straight edge"2 

 
Zásadní byla také píseň „Out of Step (With the World)“, která zase poskytla subkultuře 

Straight Edge krédo:  

I Don't smoke 

Don't drink 

Don't fuck 

At least I can fucking think 

I can't keep up 

Can't keep up 

Can't keep up 

Out of step with the world3 
 

1.2.1 Vývoj subkultury Straight Edge ve vztahu k hudbě 

Subkultura Straight Edge je úzce spojena s hudbou, a proto se vyvíjela společně se 

svou hudební historií. Vznikla také především jako reakce na punkovou subkulturu s jejím 

nihilismem, inklinováním k drogám a alkoholu, příležitostnému sexu, násilí a sebedestrukci. 

Přesto je Straight Edge částečně s punkem spojená, neboť je neoddělitelná od hudebního stylu 

hardcore, který je vlastně rychlejší verzí punku. Straight Edge si z punku odnesla odkaz k 

ateismu, anarchismu, anti-rasismu a DIY4 etice. (Haenfler, 2006)   

První vlna Straight Edge kapel skončila někdy kolem roku 1984. V té době se rozpadli 

i Miror Threat. Novou kapelou byli Youth of Today, jejíž členové působili také v jiných 

kapelách, které se pak podílely na vzniku subkultury Youth Crew. V 90. letech potom 

vznikaly Straight Edge kapely, které hrály i jiné hudební styly jako například metal, 

skatepunk, crust nebo emo. Nejvýznamnější z nich byla metalová kapela Earth Crisis. 

                                                 
2 Haenfler, Ross; Straight Edge; Clean-living Youth, Hardcore Punk and Social Change; New Yersey, 2006,  
str.7 
3 Minor Threat. Out of Step (With the World) [online]. [cit. 2010-03-13]. Dostupné z: 

<http://www.lyricsdomain.com/13/minor_threat/out_of_step_with_the_world.html> 
4 DIY=Do it Yourself (v překladu: „Udělej si sám“) 
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V tomto prostředí vznikla násilná odnož subkultury Straight Edge, tedy Hardline. (Koštěnec, 

2001) 

Podle Haenflera se pak na konci devadesátých let začaly kapely vracet ke svým 

předchůdcům a hrály hudební styl, který se jmenuje „oldschool hardcore“. Po roce 2000 došlo 

k expanzi hudebních stylů emo a indie rock a Straight Edge kapely se stáhly na okraj 

subkulturního života. Hardcore se ale naopak stal oblíbeným pro širší veřejnost. 

Straight Edge myšlenky se šířily především prostřednictvím hardcoru a postupně 

pronikly do celého světa. Situaci v Evropě popisuje Veronika Šuráňová ve své bakalářské 

práci Straight Edge jako subkultura takto: „Evropa měla v přejímání Straight Edge filosofie ze 

zámoří určité zpoždění. Jako první evropští Straight Edge bývají označováni holandští Larm, 

kteří s kříži na rukou objížděli kluby v letech 1984 až 1988. Larm přinesli do hnutí hodně 

levicových prvků - patřili k silnému squatterskému hnutí…V Belgii se na konci osmdesátých 

let zformovali Nations On Fire, z Dánska se hlasitě ozývají Fairfuck. Silná scéna je ve 

skandinávských zemích: Norsko - Insurance, Risk a Sportswear, Švédsko - Refused, Section 8 

a DS13. Kapel se straight edge zaměřením bylo a je podobně jako v USA spousta, k těm 

zásadním se mohly v polovině osmdesátých let počítat ještě například Skeezicks z Německa.  

Když byla v Československu po pádu komunismu prolomena železná opona, straight 

edge si našel cestu i sem. Zelení kanibalové mohou být považováni za jeho průkopníky v 

Čechách z přelomu osmdesátých a devadesátých let a první domácí kapelu, jejíž členové si na 

ruce malovali kříže.“5 

 

1.2.2 Diferenciace subkultury Straight Edge 

 Subkultura Straight Edge se také postupně vnitřně rozčlenila na čtyři části. Kromě 

původních Straight Edge, které vyznávali výše popsané ideje, se objevili také Hardline 

Straight Edge, Hare Krišna Straight Edge a Christian Straight Edge. (Haenfler, 2006) 

Hardline (tvrdá linie) Straight Edge jsou velmi militantní a neváhají k prosazení svých 

idejí používat násilí. Za formulováním myšlenek tohoto směru stála kapela Vegan Reich, 

která vznikla v roce 1987. Kapela vydala Manifest Hardline na zadní straně své EP. Obrázek, 

jak militantní Hardline jsou, si můžeme udělat po přečtení tohoto úryvku z Manifestu: 

 

Hardline, myšlenkový systém, způsob života, který má jednotnou etiku – a to, že veškerý 

nevinný život je posvátný a každý tvor musí mít právo jej prožít, přirozený stav existence je v míru, 

                                                 
5Šuráňová, Veronika; bakalářská práce Straight Edge jako subkultura; Filosofická fakulta, Masarykova 
Univerzita, 2006, str. 17 
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bez zásahů. Tato jednoduchá etika chrání všechen život, od plodu, či dospělého člověka (černého, 

bílého, muže či ženy) po zvíře, nebo jeho místo výskytu. Zaručuje rovnost práv se svobodou pro 

všechny, bez ohledu na jakoukoliv osobní předpojatost… Na základě principů ideologie Hardline, je 

povoleno dělat vše, co je uznáno za vhodné, pokud tyto akce nebudou žádným způsobem poškozovat 

práva ostatních. Žádná akce, která zasahuje proti těmto právům, není sama o sobě označena za 

„správnou“, a proto není tolerována. Ti, kteří ubližují, nebo ničí život  

kolem sebe, nebo vytváří situace, ve kterých je ohrožena kvalita života, nejsou považováni 

 za nevinné a pozbývají svých práv…6 

 

 Dalším směrem v subkultuře Straight Edge jsou „Hare Krishna Straight Edge“. 

Hlavními příslušníky tohoto směru byli členové a fanoušci Straight Edge kapel, které se 

hlásily k náboženství Hare Krišna. Hlavním představitelem tohoto směru byl Ray Cappo a 

jeho hudební skupina Shelter. Myšlenky Straight Edge jsou náboženskému hnutí Hare Krišna 

blízké, neboť jeho členové jsou vegetariány a vedou život bez drog a promiskuity. (Haenfler, 

2006) 

Do subkultury Straight Edge, která vychází spíše z ateistického prostředí, proniklo 

také křesťanství. Takzvaní Christian Straight Edge propojili svoji víru a myšlenky Straight 

Edge. Vodítkem k přijetí těchto myšlenek byla opět hudba, tentokrát křesťanský hardcore. 

(Haenfler, 2006)  

 

1.2.3 Základní ideje  

Jak již bylo řečeno v úvodu, ideologie Straight Edge je založena na dodržování těchto 

pravidel: život bez konzumace jakéhokoli množství tvrdých i lehkých drog, život bez 

promiskuity a celkově tzv. „čistý život“, kdy si jedinec uvědomuje, co dělá a za své chování 

přejímá plnou zodpovědnost.  Podle Haenflera také většina Straight Edge do svých pravidel 

přidala vegetariánství či veganství, a tak se do jejich okruhu zájmů dostalo i usilování o 

zlepšení práv zvířat. V rámci snahy o pozitivní život se někteří příslušníci Straight Edge 

zabývají otázkou ekologie, ženských a obecně lidských práv. Co se týká užívání drog, tak 

radikálnější Straight Edge ze svého jídelníčku vyřadili i konzumaci kávy a čaje, neboť na 

kofeinu a theinu může také vzniknout závislost. Hlavním důvodem pro drogovou abstinenci je 

snaha o osobní nezávislost. Členové subkultury Straight Edge tímto způsobem usilují o 

kontrolu nad vlastním životem. 

                                                 
6 Šuráňová, Veronika; bakalářská práce Straight Edge jako subkultura, Filosofická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006, str. 19 
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„Jedná se o postoj jednotlivců k vlastnímu životu, v širších souvislostech by bylo 

možné hovořit o vztahu k vlastnímu svědomí.“7 Toto tvrzení dokládají slova Iana MacKaye, 

který když odpovídal na otázku, co ho vedlo k tomu, že se rozhodl nepít, řekl: 

 „Pro mě to nebylo nějaké rozhodnutí, já prostě nepiju. Není to podmíněné náboženstvím, které 
by dávalo takovýto striktní příkaz, ani to nevyplývá z toho, že bych potřeboval přestat pít a brát drogy. 
Já se jenom rozhodl nepít, nezačít pít, připadalo mi to drahé, nudné a nebezpečné. Neviděl jsem pro to 
žádný důvod, protože mám dost jiných věcí na práci. Řadě lidí to připadá obtížné, ale není tomu tak. Je 
to docela přirozené.“8 

 
Vstup do subkultury je samozřejmě dobrovolný, ale porušení pravidel ostatní členové 

subkultury Straight Edge většinou netolerují. „Tato SXE "pravidla" jsou absolutní; nejsou 

žádné výjimky, jediné porušení pravidel znamená, že přívrženec ztrácí jakýkoli nárok na SXE 

identitu.“9  

 

1.2.3.1 Postoj k drogám 

Příslušníci subkultury Straight Edge tedy mají takovýto postoj k drogám: „Názor na 

škodlivost kofeinu a theinu obsažených v kávě a čaji není tak výrazně vyhraněný, jako je 

tomu u ostatních drog. Kofein a thein jsou návykové látky, ale jejich negativní účinky nejsou 

ve srovnání s jinými legálními drogami, jako jsou cigarety, tak velké. Někteří straight edge 

tedy kávu a čaj pijí, jiní to odmítají. Závislost může vzniknout i na lécích. Častým případem je 

aspirin nebo prášky na spaní. Zbytečnému užívání léků by se, podle některých, měl Straight 

Edge vyhýbat, pokud ovšem nejsou předepsány při závažných onemocněních.“10 

Členové subkultury Straight Edge prostřednictvím odmítání jakéhokoli množství drog 

a alkoholu hledají sebeaktualizaci a snaží se učinit svět pozitivnějším. Zastávají konzervativní 

i progresivní hodnoty a svým postojem vytváří danou formu rezistence vůči dominantní 

kultuře. (Haenfler, 2006) 

 

1.2.3.2 Postoj k politice 

Subkultura Straight Edge ve své podstatě politická není, ale životní styl, který členové 

této subkultury vedou, je politický v tom smyslu, že usiluje o zlepšení společnosti. Jakmile 

získají kontrolu nad svým životem, chce většina z nich nějak pomáhat druhým a snaží se 

zlepšit stávající společnost. Prvním způsobem angažování bývá většinou to, že se svým 

                                                 
7 Šuráňová, Veronika; bakalářská práce Straight Edge jako subkultura, Filosofická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006, str. 12 
8 <http://www.novinky.cz/kultura/8781-ian-mackaye-nejsem-jen-straight-edge-jsem-predevsim-lidska-
bytost.html>, datum stažení: 20.1.2010 
9 Haenfler, Ross; Straight Edge; Clean-living Youth, Hardcore Punk and Social Change; New Yersey, 2006 
10 Kostěnec, J. Punk s pozitivním nábojem – Straight Edge. Rock &Pop, 2001, č. 10, s. 29 – 30 
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způsobem života snaží jít příkladem a demonstrují tak, že člověk může žít pozitivním 

životem, ve kterém nejsou drogy. (Haenfler, 2006) 

Co se týká politických otázek, i ty jsou pro některé příslušníky Straight Edge tématem 

Na jejich orientaci v politickém spektru měly vliv silné levicové prvky z prostředí hardcore 

punku. Jsou členy organizací jako je Amnesty International nebo Greenpeace. Vystupují proti 

sexismu a rasismu. Jak již bylo řečeno výše, Hardline proklamují boj za vegetariánský nebo 

veganský svět a uchylují se k ozbrojeným akcím proti laboratořím, kde se testuje na zvířatech 

nebo proti dealerům drog. (Koštěnec, 2001) 

 

1.2.3.3 Postoj k vegetariánství a veganství 

 Jak už bylo zmíněno výše, původní myšlenky Straight Edge byly pouze o odmítání 

drog a obecně o odmítání závislostí. Velmi brzy se ale v této subkultuře uchytily také 

myšlenky ekologického hnutí a bojovníků za práva zvířat. Vegetariánství nebo veganství se 

pro ně stalo způsobem, jak chránit práva zvířat. Pojídání masa nepovažují za závislost, ale 

vegetariánství a veganství přijímají kladně. Dnes v celé hardcorové scéně tvoří počet lidí, 

kteří nejedí maso, největší část. (Koštěnec, 2001) 

 

1.2.3.4 Postoj k promiskuitě 

 Vymezení vůči promiskuitě neznamená, že příslušníci subkultury Straight Edge 

propagují nějaký puritánský způsob života, ale že odmítají příležitostné sexuální styky, které 

postrádají jakýkoli cit a časté střídání sexuálních partnerů. Trvalé partnerské vztahy pro ně 

mají větší hodnotu. Tímto názorem se také odlišují od většinové společnosti, která na 

promiskuitě nevidí nic špatného. Sexuální zdrženlivost je pro ně dalším způsobem, jak se 

chovat odpovědně vůči sobě i druhým. (Haenfler, 2006) 

 

1.2.4 Vizuální atributy 

 Subkultura Straight Edge má své základy v punku, její členové tedy často nosí 

punkové oblečení a doplňky. Celkově se ale oblékají podle různých stylů, například ve stylu 

skate. Jejich styl oblékání se vyvíjel společně s hudebními styly. Avšak příslušnost k 

subkultuře Straight Edge nemusí být na první pohled vůbec znát. Ani účes nic nemusí nic 

neprozradit. Poznávací znamení můžeme najít například vytetované nebo jen napsané na ruce 

anebo na nápisu na tričku. Pro členy subkultury Straight Edge je nejcharakterističtějším 

znakem X nebo XXX. V průběhu času se ale vyskytly v rámci subkultury i malé obchůdky, 

kde se vyrábějí trička a mikiny s nápisy Straight Edge nebo právě s tématikou písmene X. 
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Toto písmeno není jen ozdobou, ale má vyjadřovat hlavně opravdovost jejich závazku a slouží 

jako ukazatel příslušnosti k této subkultuře. (Haenfler, 2006) 

 

 Po vysvětlení pojmu Straight Edge je třeba vysvětlit pojem neonacismus, neboť NS 

Straight Edge vznikli v neonacistickém prostředí.  

 

1.3 Neonacismus 

Dříve než vymezím pojem neonacismus, je třeba vysvětlit pojmy nacismus, fašismus a 

neofašismus. Pojmy nacismus a fašismus jsou vzájemně provázány a často se zaměňují. 

Fašismus a nacismus byly ideologie, které vycházely z nacionalismu, rasismu a 

antisemitismu, jež vznikly v 19. století. Oběma ideologiím byla blízká také idea autority, 

nadvlády a hierarchie.  

Fašismus vychází ze syntézy myšlenek syndikalismu, totalitního státu, šovinismu, 

expanzivního nacionalismu a antimarxistického socialismu. Fašisté odmítali liberalismus a 

demokracii. Nacionalismus je u fašistů spojený s rasismem, méně již s antisemitismem. Pod 

pojmem fašismus se dnes může rozumět klasický italský fašismus, německý nacismus nebo 

kterákoliv jiná diktatura s pravicovými prvky. (Charvát, 2007) 

Podle Jana Charváta je složité definovat nacistickou ideologii, neboť se dodnes vedou 

spory o tom, zda je nacismus v pravicové nebo levicové části politického spektra. „Samotný 

název strany, obsahující slova jako socialistická a dělnická, naznačuje příklon k levici. 

Popření principů rovnosti a podpora velkokapitálu zase ukazují na radikální pravici. Stejně tak 

se vedou spory i o to, zda je nacismus barbarskou ideologií a reakčním vybočením z jinak 

pokrokového evropského myšlení, anebo jde jen o do extrému dovedené postupy typické pro 

moderní evropskou politiku.“ 11  

Nacismus je názvem pro ideologii Hitlerova hnutí nacionálního socialismu, který 

vznikl v Německu mezi lety 1933 až 1945. Jeho základem byly myšlenky antisemitismu, 

antiparlamentarismu a antikomunismu. Nacismus dále stavěl na kultu vůdce, boji za životní 

prostor. Nástrojem pro tento boj byla lidová propaganda, která usilovala o spojení německého 

národa proti světovému nebezpečí komunismu, evropského parlamentarismu. Hlavním cílem 

bylo také očištění německé rasy od Židů, Rómů a Slovanů. (Kabelová, 2002) 

 

                                                 
11 Charvát, J., Ideologie pravicového extremismu, Hrozby neonacismu -příležitosti demokracie, Asi-milovaní, o. 
s., 2009 
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 „Termín neofašismus označuje fašistické skupiny vzniklé po druhé světové válce. 

V mnoha ohledech ale panuje v používání tohoto termínu nejistota, neboť je často používán 

velmi volně. Někteří politologové používají termín „neofašismus“ obecně pro označení všech 

ultrapravicových skupin, včetně neonacistů. Jiní odlišují neonacismus, neofašismus, 

konzervativní autoritářství a ultrapravicový populismus. Situaci komplikuje i fakt, že část 

příznivců krajní pravice tyto nuance vůbec nerozlišuje a podílí se na aktivitách 

neofašistických, neonacistických i konzervativních.“12  

Neofašismus navazuje na ty prvky fašismu, které jsou pro dnešní společnost 

akceptovatelné, to znamená, že se snaží nezdůrazňovat totalitní povahu svého učení a 

nepropagují používání násilí. Neofašistická ideologie staví na myšlenkách nacionalismu, 

šovinismu, antikomunismu a antidemokratismu. Kritika demokracie se omezuje na kritiku 

nepružného parlamentního systému a korupce, neboť v Evropě je otevřené zpochybňování 

demokracie nezákonné. (Charvát, 2007) 

„Nacionalismus bývá u neofašistů chápán exkluzivně a obvykle i expanzivně a 

definuje se zejména v opozici vůči ostatním národům. Logicky z něj vyrůstá rasismus. 

Hlavním krédem neofašistů je silný, zdravý a nezávislý národ. Proto neofašisté ostře vystupují 

jak proti nadnárodním organizacím (politického i ekonomického charakteru), tak i proti 

imigraci, zejména ze zemí třetího světa. Jejich rétorika má proto výrazně xenofobní a 

rasistický charakter, ale například antisemitismus, ač přítomný, nemusí být výrazněji 

akcentován. Respektive, neofašisté se obvykle vyhýbají jak biologickému rasismu (a staví 

raději na kulturních rozdílech), tak i otevřenému antisemitismu a nahrazují ho raději 

antisionismem, tedy kritikou politiky státu Izrael. Na druhé straně se neofašisté nijak nebrání 

zpochybňování rozsahu holocaustu, i když vyslovenému popírání se také obvykle snaží 

vyhnout.“13  

 Neonacismus je politickým proudem, který alespoň částečně navazuje na historický 

nacismus v Německu z 20. až 40. let nebo na kolaboraci s německými nacisty. Neonacismus 

nemusí přebírat celou ideologii historického nacismu, ale třeba jen určité prvky nebo může 

pouze nějaké prvky modifikovat. Může také navazovat jen na některé proudy historického 

nacismu. V celosvětovém měřítku dnes neonacismus zpravidla opouští inklinování ke 

germánsko-nordické dominanci a používá koncept rasové nadřazenosti a boje, ve kterém jsou 

všechny árijské národy společně na stejné straně. (Mareš, 2009) 

 

                                                 
12 Charvát, J. Současný politický extremismus a radikalismus, FSV UK, doktorská práce, Praha, 2007, str. 44 
13 Charvát, J. Současný politický extremismus a radikalismus, FSV UK, doktorská práce, Praha, 2007, str. 44 
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1.3.1 Ideologie neonacismu 

Neonacismus je politickou ideologií. Politicky představuje fúzi pan-árijského rasismu, 

antisemitismu, militantního antikomunismu a vůdcovského principu, který má nahradit 

demokracii. Ideologicky navazuje na rasovou koncepci Hitlerova Německa. To neonacismus 

nominálně odlišuje od neofašistů, kteří navazují na lokální hlasatele národní nesnášenlivosti. 

(Charvát, 2007) 

„Neonacisté nekladou hlavní důraz na národ, ale na rasu. Nejsou tedy 

nacionalisty v tom smyslu, v jakém se toto slovo obvykle chápe, ale představují extrémní 

případ nacionalismu etnického, nebo přesněji rasového, protože největší důraz kladou na 

"správný rasový původ". Jsou militantními rasisty a antisemity a otevřeně se k tomu hlásí. 

Jinak ovšem kopírují neofašistické postupy bez problémů. Stejně jako neofašisté hlásají odpor 

k imigrantům, požadují trest smrti pro drogové dealery a homosexualitu pokládají za 

zvrácenost, kterou je třeba trestat.“14 

 Podobně vystupují proti komunistům, i když neonacisté definují termín „komunista“ 

velmi pružně. Stejně tak jako používají flexibilně termín „žid“ nebo „zednář“. Neonacisté se 

však na rozdíl od neofašistů nebojí vůči svým nepřátelům používat násilí. V největší míře 

napadají příslušníky etnických menšin a protivníky z opačného politického spektra. (Charvát, 

2007) 

„Neonacisté odmítají moderní společnost jako takovou a jejich cílem je vytvoření 

"nové společnosti" na rasovém, pan-árijském základě. Hlavní způsob řešení současné situace 

vidí v rozpoutání tzv. „RAHOWA“15, tedy Svaté Rasové Války a „Bílé revoluce“. Tato 

revoluce by měla zbavit svět Židů a jejich přisluhovačů z řad nižších ras, zlikvidovat 

demokracii, liberalismus, humanismus a komunismus a nastolit vládu árijců sjednocených 

pod vládou Vůdce. Silný vůdce by měl být schopen překonat „chaos demokracie“ a dát 

národu pevné a jasné vedení. Zde se jedná o jednoznačné antisystémové zaměření.“16 

 Rovina politického vystupování má v neonacistickém prostředí menší význam a 

obvykle jen kopíruje postupy neofašistických skupin. Reálné politické působení neonacistů 

obvykle nemá nijak velkou váhu, protože neonacistická ideologie je pro většinu společnosti 

zcela nepřijatelná. Neonacisté, kteří se snaží nějak v politice působit, se tedy snaží nahradit 

svou ideologii přijatelnější variantou, která však musí obsahovat co největší počet definičních 

                                                 
14 Charvát, J. doktorská práce Současný politický extremismus a radikalismus, FSV UK, Praha, 2007, str. 47 
15 Zkratka z anglického termínu Racial Holy War. Jedná se o slogan americké neonacistické organizace World 
Church of Creator, dnes přejmenované na Creativity Movement (viz Charvát, J. Současný politický extremismus 
a radikalismus, FSV UK, doktorská práce, Praha, 2007) 
16 Charvát, J. doktorská práce Současný politický extremismus a radikalismus, FSV UK, Praha, 2007, str. 47 
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znaků, aby si udržela dosavadní příznivce. Pro neonacismus je tedy typické skrývání vlastních 

postojů za postoje neofašismu nebo nacionalismu. (Charvát, 2007) 

Hlavním nepřítelem neonacistů jsou, imigranti, Židé, liberálové a komunisté. Ti pro ně 

představují veškeré pozemské zlo, proti kterému chtějí bojovat všemi dostupnými prostředky. 

Každý nepřítel Židů pak bývá, podle neonacistů, považován za spojence, tedy dokonce i 

islámští fundamentalisté, kteří jsou úhlavním nepřítelem Izraele. Podle neonacistů představují 

Židé největší nebezpečí pro árijské obyvatelstvo, které je vzhledem ke svému rasovému 

původu intelektuálně, morálně i kulturně na mnohem vyšší úrovni. Židé podle nich 

strategicky využívají křesťanství, liberalismus, komunismus a multikulturalismus, aby si svou 

nadvládu udrželi. Židé podle nich stojí také v čele organizací jako OSN, NATO a mají hlavní 

vliv v USA. (Charvát, 2007)  

 

1.3.2 Neonacismus v České republice po roce 1989 

Podle Jana Rataje se myšlenky neonacismu v České republice uchytily až po roce 

1989. Za dob komunismu byla veškerá subkulturní hnutí pod dohledem státní bezpečnosti. 

Rasistická hnutí existovala jen v omezené míře. V pozdních 80. letech měly podobu 

neonacistického či neofašistického skinheadského hnutí. (Rataj, 2000) 

„Tato scéna je již dlouhodobě ideologicky rozpolcená. Uvnitř neonacistického 

křídla byly založeny v roce 1993 Bohemia Hammerskins a o tři roky později Blood&Honour 

Division Bohemia. Skinheadskou scénu však postupně opustilo mnoho mladých aktivistů, což 

vedlo k novým organizačním formám. Tak vznikl v roce 1999 Národní odpor (NO), který je 

organizován na principu svobodného nacionalismu. V poslední době vystupuje na veřejnosti 

také pod názvem »Svobodný odpor« nebo pod podobnými označeními. V jeho prostředí 

vznikají regionální a místní skupiny autonomních a svobodných nacionalistů a ženských 

organizací jako Resistance Women Unity a Supporter National Resistance – Women Side. 

Na této scéně jsou také populární militantní tendence. Propagovány jsou koncepty Combat 

1817 a Anti-Antifa18. Plánovaný terorismus nebyl zjištěn. Pro úplnost je nutno zmínit, že se 

                                                 
17 Bezpečnostní služba Blood and Honour ve Velké Británii, která sloužila k ochraně jejich koncertů. Později 
Vombat 18 začali pořádat akce v podobě útoků proti přistěhovalcům a lidsko-právním aktivistům. (viz Mareš M. 
Pravicový extrémismus a radikalismus v ČR, 2003, Brno) 
18 Pravděpodobně se nejedená o reálnou organizaci, ale spíše o přebírání německých vzorů a vytváření volných 
sítí aktivistů ochotných k cílenému pouličnímu násilí vůči ideologickým soupeřům. (viz Charvát, J. Současný 
politický extremismus a radikalismus, FSV UK, doktorská práce, Praha, 2007) 
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pravicově extremistické tendence vyskytují také uvnitř některých separatistických hnutí, jako 

v malé části moravského hnutí, které však mají marginální význam.“ 19 

 Od počátku 90. let existovaly dvě zřetelně odlišné tendence. Část, která usilovala o 

veřejné politické vystupování, se snažila registrovat na Ministerstvu vnitra, které jim 

umožňovalo oficiální činnost, druhá část se pak uchýlila do subkulturního undergroundu a o 

oficiální status se nijak nesnažila. V průběhu těchto změn neonacisté změnili své vystupování. 

Odložili tradiční skinheadské uniformy a nahradili je černým oblečením nebo obleky, namísto 

říšskoněmeckých vlajek začali nosit české vlajky. Změnila se také jejich terminologie. 

Například místo termínu bílá nadřazenost začali používat termíny jako ochrana evropského 

dědictví atd. Propagované myšlenky však zůstaly stejné jako před tím – pouze byly skryty za 

mírnější a přijatelnější rétoriku. Tento pokus sice nebyl úspěšný, ale dokázal aktivizovat tu 

část neonacistické scény, jejíž členové se již nechtěli dál věnovat pouze činnostem v rámci 

subkultury. Ti, kteří se nechtěli zabývat veřejnou politickou činností, se soustřeďovali okolo 

Národního odporu. (Charvát, 2007) 

V průběhu roku 2003 se neonacistická rétorika začala podobat pamfletům radikální 

levice (slovo „systém“ se začalo psát velkým S, neonacisté se začali organizovat do volných 

struktur bez hlavního vedení, začali se používat termíny jako revoluce). Tato tendence byla 

okopírována podle vzoru v sousedním Německu, kde byla důvodem změny zvýšená aktivita 

Spolkové vlády. V jejím rámci působili socialisté, kteří proti neonacistům tvrdě zasahovali. 

Německé neonacistické hnutí tedy modernizovalo své postupy a změnila způsoby veřejných 

vystupování. V jejich šatníku se místo skinheadských bomberů objevily mikiny s kapucami, 

šátky a černé brýle, které jsou typické také pro demonstrace krajní levice. (Charvát, 2007) 

Kromě pozměněné rétoriky, terminologie a způsobu oblékání se významným 

momentem v rámci nové taktiky stalo decentralizovaní sítě místních aktivistických skupin, 

které neměly hlavní vedení. Tato tendence se začala označovat jako „Autonomní 

nacionalismus“. Modelem Autonomního nacionalismu se nechaly inspirovat nové skupiny 

neonacistických aktivistů, které působí i mimo struktury Národního odporu a mimo Prahu. 

Někteří Autonomní nacionalisté jsou však s Národním odporem v kontaktu i nadále. 

Autonomní nacionalisté tedy kopírují levicové způsoby, rétoriku i vzhled a mnohdy ve svých 

výrocích od neonacismu distancují, ale jejich provázanost s neonacistickou scénou je zřejmá. 

Od roku 2007 se někteří Autonomní nacionalisté zabývají i ekologickými tématy a celkově 

jsou velmi aktivní ve své prezentaci na internetu a podporují všechny demonstrace krajní 

                                                 
19 Mareš, Miroslav, Dějiny organizovaného pravicového extremismu v Česku, Nebezpečné známosti. Pravicový 
extremismus v malém příhraničním styku (SRN-ČR), Kulturbüro Sachsen e. V., Drážďany, 2009, str. 14 
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pravice. V průběhu období od roku 2005 do roku 2007 totiž došlo k setření rozdílů a široké 

spolupráci nejen mezi registrovanými a neregistrovanými organizacemi napříč celou krajní 

pravicí, ale i mezi jednotlivými proudy krajní pravice. (Charvát, 2007) 

Právě v prostředí Autonomních nacionalistů, kde se utvořil prostor pro sociální otázky 

a moderní styly jako skate styl, hip-hop, punk nebo metal, se mohly uchytit i myšlenky 

Straight Edge. (Vejvodová, 2010) 
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Empirická část 
 

2.   Metoda výzkumu 

Jak jsem uvedla v úvodu, cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem u NS 

Straight Edge došlo ke spojení a reinterpretaci prvků subkultury Straight Edge a 

nacionálního socialismu (neonacismu).  

Tuto výzkumnou otázku jsem se snažila zodpovědět prostřednictvím kvalitativního výzkumu, 

konkrétně kvalitativní obsahové analýzy dokumentů. Analyzovala jsem blog NS Straight 

Edge (http://h8edgereich.wordpress.com/), který prezentuje názory a myšlenky lidí, kteří se 

hlásí ke Straight Edge nacionálním socialistům (dále jen NS Straight Edge). Tento blog vznikl 

v srpnu roku 2008. Jiný takový blog, jenž by prezentoval ideologii, hodnoty, normy a postoje 

NS Straight Edge, není. Toto mohu tvrdit, neboť jsem, jak doporučuje Alan Bryman, 

vyzkoušela různé internetové vyhledavače. (Bryman, 2008) 

NS Straight Edge, kteří blok vytvářejí, své články rozčlenili na tři části: základní ideje 

a tematicky volné texty, v nichž vyjadřují svoje názory, postoje a myšlenky, a rozhovory, jež 

se věnují kapelám a názorům jejich přátel. V těchto částech jsem hledala témata, která by mi 

pomohla zodpovědět výzkumnou otázku. Ke zpracování jednoho tématu jsem využila také 

diskuze pod články, které zodpovídají otázku, jak se někteří členové subkultury Straight Edge 

vymezují vůči NS Straight Edge. 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní obsahovou analýzu (Bryman, 2008), která 

mi umožňuje zaměřit se na pochopení významu. Její aplikace spočívá v hledání témat a 

motivů, nikoli četností jako u kvantitativní analýzy dat.  

V kvalitativním výzkumu jde o takovou interpretaci, která nabídne data přečtení 

nějakým novým, ale zároveň relevantním způsobem. (Konopásek, 1997) 

 K výzkumu jsem tedy využila data, která jsou volně dostupná na internetu, protože 

právě tyto stránky slouží k propagaci ideologie NS Straight Edge.  

Můj analytický postup se skládal ze tří základních kroků, které jsou vzájemně 

provázané a probíhají současně. Analýzu dat jsem prováděla tak, že jsem je segmentovala, 

tedy rozčlenila texty na tématické jednotky, které reflektovaly určitá témata. Tyto jednotky 

jsem pak označovala kódy, které mi pomohly roztřídit a popsat obsah tématických jednotek. 

Zároveň s tím jsem také prováděla poznámkování, které mi pomohlo k integraci a interpretaci 

získaných dat. 
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Kódování jsem prováděla primárně formou otevřeného kódování. Otevřené kódy se 

vytvářejí induktivně, tedy během analýzy dat. Tím, že jsem text rozčleňovala a označovala 

kódy, jsem mohla v textu hledat pravidelnosti a na jejich základě udělat porovnání. Kódování 

mi tak pomohlo dosáhnout důslednějšího porozumění textu. (Hendl, 2007) 

Na základě analýzy jsem vytvořila dílčí otázky, jejichž zodpovězení mi pomohlo 

odpovědět na výzkumnou otázku. Jedná se o tyto otázky: 

 

- Jak NS Straight Edge reinterpretují ideologii nacionálního socialismu? 

- Jak NS Straight Edge reinterpretují ideologii subkultury Straight Edge? 

- Jak se NS Straight Edge vymezují vůči směrům v subkultuře Straight Edge? 

- Jakou roli v NS Straight Edge hraje hudba? 

- Jaké jsou vizuální atributy NS Straight Edge? 

 

Při výzkumu bylo důležité dbát také na vysokou míru reflexivity a vyvarovat se 

hodnotících soudů. Při výzkumu, který se zabývá skupinou hlásící se k neonacismu, což je 

ideologie, již většina společnosti odmítá, je snaha o neutralitu nezbytným předpokladem 

realizace výzkumu. 
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3 NS Straight Edge 

 

3. 1 Blog H8edgereich 

Jak jsem již uvedla výše, analyzovala jsem blog, na kterém NS Straight Edge 

prezentují své myšlenky prostřednictvím článků, které tvoří skupina lidí, jenž se označuje 

jako Redakce „protižidovského, Árijského, kytkožravého blogu H8edge Reich“ 20. Na základě 

toho, se dá předpokládat, že jejich hlavními tématy jsou antisemitismus, bílá rasa a 

vegetariánství. V úvodu svého blogu o sobě píší: 

 

 „Tyto stránky vznikly jako reakce na vzrůstající příklon Nacionálně Socialistického hnutí k 

životnímu stylu NS Straight Edge (jinak H8edge, Terror edge). Nejsme a nebudeme organizace. NS sXe 

je soustava ideí, které každý z nás (NS sXe) vyznává a prostřednictvím tohoto webového prostoru se o 

ně dělíme mezi sebou. Proto každý z H8edge, chce-li k našemu životnímu stylu přispět myšlenkou, nechť 

nás kontaktuje na našem říšském mailu – posílejte články, glosy, fejetony… Hate Edge je cesta každého 

z nás – cítíme ji jako povinnost vzhledem k idejím, které vyznáváme v rámci NS a tento blog si klade za 

cíl „zalepit“ díru v našem hnutí – je pro nás důležité mít svou hudbu, mít svůj prostor pro vyjádření se a 

setkávání se. A právě tento prostor nám, NS sXe chybí: proto tyto stránky – zde se můžeme setkávat a 

prohlubovat oddanost naší věci v našich životech.21 

 

Z tohoto úvodu je patrné, že NS Straight Edge je novou soustavou idejí v rámci 

neonacistických skupin. NS Straight Edge si také říkají H8edge nebo Terror edge. Toto 

přejmenování má více významů. Explicitním významem je použití slova nenávist v názvu 

(„Hate“= angl. nenávist). Tento název, stejně tak i slovo teror v druhém přejmenování, tedy 

vyjadřuje kladné postoje k násilí a nenávist k jejich nepřátelům. Implicitním významem je 

symbolika číslice 8. Tímto číslem neonacisté označují osmé písmeno v abecedě, tedy písmeno 

H. Číslo 8 nejspíše zastupuje písmeno H a v názvu je tedy pravděpodobně ukrytý 

neonacistický pozdrav „Heil Hitler“. O této symbolice však NS Straight nikde přímo nemluví. 

Tvůrci blogu deklarují, že NS Straight Edge není organizací, a že se prostřednictvím 

blogu snažili vytvořit prostor, kde budou vyjadřovány a sdíleny tyto myšlenky. 

 V článcích uveřejněných na blogu se nepíše nic o historii vzniku myšlenek NS 

Straight Edge ani o jejich vývoji. Z blogu také není jasné, zda myšlenky NS Straight Edge 

vznikly v České republice nebo zda byly převzaty ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že v České 

republice panuje, s ohledem na globalizaci, spíše trend přejímání nových stylů a idejí z celého 

světa, dá se předpokládat, že se i lidé píšící tento blog inspirovali v zahraničí. Blog přeci 
                                                 
20 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/09/11/jsme-to-ale-pozeri-zlodeji-a-blbci/ , (datum stažení:1.6.2010) 
21 http://h8edgereich.wordpress.com/about/ , (datum stažení:1.6.2010) 
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jenom nabízí určitou indicii. Rozhovory, které se na něm nacházejí, jsou vedeny s německou 

hudební kapelou, s ruskými aktivisty a s autonomními nacionalisty ze Slovenska.  

 

3. 2 Reinterpretace ideologie nacionálního socialismu 

 Podle NS Straight Edge prošel nacionální socialismus od konce války vývojem a je 

spíše pozitivní soustavou idejí. Ohrazují se, že již dávno nejsou skinheady z 90. let. 

Nacionální socialismus je podle nich překrucován. „Dokonce [,] i když poukážeme na to, že 

dávno NS nepatří skinheadům (nikdy jim NS nepatřil – idea patří lidstvu), nezbývá než se 

smířit s naprostou nechutí zpracovat informaci v hlavách „odpůrců“ .“22 

Nacionální socialismus pro ně znamená odpor vůči konzumu, kapitalismu, 

komunismu a ničení životního prostředí. Zároveň by však měl vyřešit rasovou otázku. Jak 

již bylo řečeno v teoretické části, název nacionální socialismus má pouze překrýt příklon 

k neonacismu.  

Nacionální Socialismus je od základu proti konzumnímu způsobu života, je proti nehlídanému 

podnikaní, je proti devastaci životního prostředí, proti úpadku kultury, je proti čirému materialismu (marxismu 

atp.), je proti kapitalismu, který v sobě obsahuje prakticky veškeré zlořády odporující zdravému růstu rasy.23 

 

Rasismus je tedy v rámci nacionálního socialismu důležitým prvkem. Rasismus pro 

ně neznamená nutkání k nenávisti. Vyjadřují se k němu tak, že pro ně neznamená snahu 

vyhladit jiné rasy, ale že je to jeden ze sebeobranných mechanismů. Mluví o něm jako o 

nástroji, který má pomoci zachovat identitu určité skupiny lidí v rámci nějakého etnika, 

národa či rasy.  

My jej chápeme jako přirozený nástroj k uchování identity dané skupiny obyvatel – v různých 

úrovních a rozsazích lze hovořit o uchování identity etnika, národa, rasy či jinak profilované skupiny 

obyvatel. Z toho vyplývá, že dokud není daná skupina obyvatel ohrožena, nechová se agresivně (čili 

násilí jako sebeobrana). Abychom tedy konkrétně řekli, proč my jako NS útočíme na imigraci, 

kapitalistické zájmové kruhy atp. je to z toho důvodu, že bytostně ohrožují kvalitu a důstojnost našich 

životů. To ovšem neznamená, že chceme všechny ty asiaty, negry, židy a spol. do jednoho vyhladit (i 

když je samozřejmé, že míra ohrožení vyvolává u mnohých i takovéto krajní postoje) – naopak jsme 

otevřeni spolupráci a kontaktu s ostatními částmi světa, se společnostmi různých ras a kultur, protože 

téměř každá kultura dosáhla velikých výsledků v rozličných oblastech civilizačního snažení.24 

 

                                                 
22 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/31/nacionalni-sociaismus-pozitivni-idea/ , (datum 
stažení:1.6.2010) 
23 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/12/18/nacionalni-socialismus/ , (datum stažení:1.6.2010) 
24 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/31/nacionalni-sociaismus-pozitivni-idea/ , (datum 
stažení:1.6.2010) 
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Jedním z progresivních proudů v nacionálním socialismu je pro ně identitarismus, 

který se zastává odlišností. Považují se za identitaristy, jejichž postojem je také vystupování 

proti imigraci a multikulturalismu. Podle identitaristů se rasy a kultury mohou vzájemně 

obohacovat, ale musí si zachovat svou jedinečnost. Ke vzájemnému obohacování jsou určeni 

pouze ti nejlepší z každé kultury a rasy, a ne „ubohá nešikovná a nevzdělaná chátra“ 25. 

Argumentují, že každý národ, kultura či rasa mají určené místo na Zemi, které je pro ně 

nejvhodnější pro život, a proto má také žít na tomto místě a ne někde jinde.  

Jako identitáři bráníme naše lidi, ale také všechny lidi v rámci udržení pestrosti a rozdílnosti 

světa. Když je Afrika nazývána černým kontinentem, proč by se o Evropě nemohlo mluvit jako o bílém 

kontinentu?26 

Když NS Straight Edge píší o zachování identity, mají na mysli zachování evropské 

identity . Nepřítelem evropské identity je pro ně imigrace. Imigranti podle nich nejsou 

Evropanům v ničem prospěšní a mohou být prospěšní jen ve svých zemích. 

 

Evropská identita je naším předpokladem zdravého růstu. Rasová a národní identita je na 

úrovni společenské hlavním zdrojem růstu: stačí se podívat na dnešní stav gigantické imigrace. Členové 

jiných ras a národů zde u nás netvoří žádné hodnoty a nikterak nás neobohacují. Z toho vyplývá 

důležitý poznatek: jen ve své domovině může rasa vytvářet vyšší duchovní i kulturní hodnoty.27  

 

Evropanem je pro NS Straight Edge bílým člověkem, který má své národní a etnické 

kořeny v Evropě. Takto definovaného Evropana je podle nich třeba chránit před genocidou, 

jejímiž zdroji jsou kapitalismus, liberalismus aj. a jejími nástroji jsou imigranti.  

 

Pro nás, jako Evropany je samosebou cílem zastavit genocidu bílého člověka – v tomto smyslu 

máme výsostné právo v sebeobraně zbavit se jak zdrojů genocidy (kapitalismu, liberalismu…) tak i 

nástrojů této genocidy tj. imigrantů. Avšak jde nám o přežití a rozvinutí Árijského člověka, ne o 

holocaust barevných (což nesedne do mediálního obrazu o NS) – od toho odvíjíme své aktivity.28 

 

Podle mého názoru, má ale identitarismus u NS Straight Edge pouze zakrýt jejich 

inklinování k rasismu. Stejně tak jako je neonacistická ideologie zakrývaná pojmem 

nacionální socialismus. 

                                                 
25 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/12/18/nacionalni-socialismus/ , (datum stažení:1.6.2010) 
26 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/31/nacionalni-sociaismus-pozitivni-idea/ , (datum 
stažení:1.6.2010) 
27 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/22/jsou-hard-line-nacisty/ (datum stažení:1.6.2010) 
28 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/22/jsou-hard-line-nacisty/ (datum stažení:1.6.2010) 
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Stejně jako ostatní neonacisté i NS Straight Edge kritizují Systém. Systém je zde psán 

s velkým S, což napovídá o tom, jak bylo uvedeno v teoretické části, že neonacisté přebírají 

některé prvky od levice.  

 

V minulém článku jsme se snažili upozornit na skutečnost, že ono vyklizení sqauttu Milada byla 

další taškařice Systému, který se snažil blýsknout v očích veřejnosti jako neochvějný a neúnavný 

ochránce práv a zákonů. Do souvislosti s arogancí a bytostnou shnilostí Systému jsme uvedli i to, že lze 

chápat prakticky jakékoliv formy protestu, jímž squatting je nebo lépe měl by být.29  

 

Například na squatting nahlíží jako na přijatelnou formu odporu proti Systému, který 

nejen prostřednictvím hypoték ovládají Židé. To, že uznávají squatting, ovšem neznamená, že 

by souhlasili s levicovými myšlenkami.  

 

Naproti tomu některé myšlenky squattingu mají něco do sebe. Je pravdou (a s tím snad 

souhlasíme všichni), že peníze dnes ovládají naše životy s až arogantní suverenitou – kdo si může 

koupit byt? Málokdo. Proto systém vynalezl důležitý článek v zotročování a vydírání lidí – hypotéky. 

Nechť si někdo koupí byt a pak jej splácí 30 let – kupec se zaváže židovskému molochu a pracuje pro 

něj.30 

 

NS Straight Edge se celkově negativně vyjadřují k současné vládě v České republice a 

jejím zásahům proti neonacistům. Ve vládě kritizují především komunisty a celkovou 

politickou situaci, která je podle nich stále více totalitní. 

 

Ve světle událostí posledních týdnů jsme chtěli napsat článek odsuzující tento Systém, Systém, 

umožňující politickou objednávku na uměle démonizované nepřátele lidu, Systém, který s příchodem 

Fischera do vlády dal zelenou všem bolševikům ať už těm z KSČ nebo jiných partají a sfér státního 

aparátu, Systém natolik arogantní, že si dovolí do očí lhát (viz. Šlachta) celé veřejnosti a prakticky 

otevřeně utahovat šrouby totality, kdy se prvními veřejnými oběťmi stali domnělí neonacisté a tzv. 

extrémisté, přičemž pokračovat se bude dále – však známe bolševiky[,] jak to vedli ve světě…31 

 

Z většiny článků vyplývá také velmi silný antisemitismus. Židé podle NS Straight 

Edge stojí za pokřivením současného většinového pohledu na svět a využívají všechny 

prostředky, aby si udrželi moc. V textech se na ně často vyskytují nepřímé narážky. Například 

o McDonald´s , jak uvádím níže, mluví jako o synagogách konzumu. NS Straight Edge 

                                                 
29 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/07/08/a-zase-ta-milada/, (datum stažení:1.6.2010) 
30 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/07/01/totalita-opet-na-scene/, (datum stažení:1.6.2010) 
31 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/10/31/od-systemu-pryc-nebo-jej-znicit/, (datum stažení:1.6.2010) 
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kritizují také liberální demokraty, kapitalisty a anarchisty. Jejich kritika a antisemitismus jsou 

základními prvky nacionálního socialismu, jak ho chápe většina neonacistů.  

 

Stále je nám a široké veřejnosti cpáno, že NS připravil o život miliony a miliony lidí, především 

oněch 6 milionů „lidí“ jimž se říká židé. Dnešní, zednářem řízená propaganda šíří dojem o tom, že 

diktátorství je jev na 100% negativní a skutečná svoboda je ta demokratická – neb nemá na svědomí 

smrt a násilí, nikoho neomezuje naprosto v ničem a všem měří stejným metrem. Že je to lež je více než 

jasné a příkladů lze vidět více než dost. S každou velkou společenskou změnou padají hlavy 

(nepočítáme-li sametový podvod), což je logické: změna znamená zbavit se starého a nastolit nové. My, 

Nacionální Socialisté, máme dostatek důstojnosti a dokážeme říci, že se svými nepřáteli zatočíme, čímž 

se naprosto lišíme nejen od liberálních demokratů a kapitalistů, schovávajících se za maskou usměvavé 

propagandy, ale i např. od takových okrajových úkazů jako jsou anarchisté. Naše cesta vede skrze 

krvavé řeky a víme, že je to jediná možná cesta – nikoliv přesouváním problému na jiné místo, ale jeho 

likvidací jej vyřešíme.32 

 

S antisemitismem souvisí také popírání holocaustu. Ani tomu se NS Straight Edge 

nebrání. O holocaustu říkají, že jde o zrůdně překroucenou a vylhanou historickou událost s 

dalekosáhlými politickými následky a důsledky….33 nebo o něm prohlašují, že je to …klasika 

mainstreamové propagandy: Němci budovali vyhlazovací tábory (kde jsou k tomu důkazy?), židé (hlavně židé či 

snad jenom židé, že?) byli likvidováni Cyklonem B (kde jsou k tomu důkazy?), dnešní rozmach nacismu je 

strašná hrozba (ale zároveň nacisté nejsou fyzickou hrozbou) a především si dnes nikdo moc neváží a nepovažuje 

všech trpících za holocaustu[,] neboli dostávají moc málo reparací a peněz – všechna ta muzea pohádek, 

pomníky mýtů a nadace na obohacování se na evropských národech jsou zcela nedostatečné ocenění lhářů a 

senilních polomrtvol…34 

 

Dalším prvkem nacionálního socialismu, jak ho chápou NS Straight Edge, je ekologie. 

Téma ekologie se v neonacismu objevuje se vznikem Autonomních nacionalistů. Základem 

ekologie je pro NS Straight Edge pouto půdy a krve, „čímž je jasně řečeno, že člověka od 

přírody odvozuje, chce jej k přírodě navrátit a společně s požadavkem na soběstačnost 

budoucí Evropy logicky dochází k trvale udržitelnému životu a ten se bez ekologických 

přístupů neobejde.“35 Důvodem pro ekologické chování je také to, že pokud se lidé nebudou 

chovat ekologicky, nenastane žádná budoucnost. Jejich inklinování k ekologii tedy nemá 

sloužit jen čistě k prosazení ideologie nacionálního socialismu, ale i k udržení života na Zemi 

                                                 
32 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/12/18/nacionalni-socialismus/ , (datum stažení:1.6.2010) 
33 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/09/30/jak-vypada-debata-v-rezii-systemu/, (datum stažení:1.6.2010) 
34 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/01/27/kam-a-proc-nas-tlaci-zid/, (datum stažení:1.6.2010) 
35 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/31/nacionalni-sociaismus-pozitivni-idea/ , (datum 
stažení:1.6.2010) 
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jako takového. „Je snad jasné, že bez šetrného přístupu k přírodě nebude žádná budoucnost, 

tedy ani ta bílá árijská a kdoví jaká ještě.“36 

 V rámci ekologického chování je pro ně důležité také vegetariánství nebo veganství. 

Rostlinná strava podle nich zatěžuje životní prostředí méně a je pro ně důležitá ještě 

z hlediska dalšího požadavku nacionálního socialismu a to požadavku soběstačné Evropy, 

který je cestou z problémů jako je kriminalita, vysoká imigrace, civilizační nemoci a 

nezaměstnanost. Vegetariánství či veganství mají v jejich pojetí nacionálního socialismu 

velmi důležité místo. 

 

Soběstačnost: soběstačnost je cíl, k němuž se nová Evropa musí co nejvíce přiblížit, chce-li se 

stát důstojným a plnohodnotným prostorem pro zdravou společnost. Jednotná Evropa národů, která si v 

drtivé většině ekonomických, společenských a ekologických oblastech „vystačí“ s vlastními zdroji je 

jediná cesta jak ven z bídy kriminality, přílišné imigrace, mnohých civilizačních nemocí, 

nezaměstnanosti apod. 37 

 

To znamená, že pokud bude Evropa soběstačná, nebude závislá na ostatních státech a 

nebude ovlivněna mezinárodním trhem. Soběstačná Evropa totiž bude vlastnit ekonomicky 

strategické instituce, díky kterým bude moci kontrolovat hospodářskou situaci. Střední a 

drobné podnikání nebude zrušeno.  

 

Soběstačná Evropa bude schopna zajistit pracovní místa díky přímému vlastnictví klíčových 

oblastí hospodářství (doly, továrny, velké polnosti a lesy, vědecké instituce…) a díky možnosti sledovat 

především Evropské fungování, kterou Říši soběstačnost dá, bude mít i výrazně vyšší kontrolu nad 

hospodářskou situací. Avšak oblast středního a drobného podnikání zůstane svobodná s podmínkou 

možnosti státního zásahu.38 

 

Snaha prosadit centralizovanou ekonomiku a omezování podnikání se, které NS 

Straight Edge propagují, je příznačná i pro levicové ideologie.   

Hlavním cílem nacionálního socialismu je podle nich získání dostatečného prostoru 

pro bílého člověka a dosažení soběstačnosti bíle rasy v rámci Evropy. Evropská soběstačnost 

a identita patří mezi hlavní témata v článcích. 

 

Nacionální Socialismus znamená také dostatečný životní prostor pro bílého člověka – 

dosáhnout soběstačnosti bílé rasy. Proto je zcela nemyslitelné zaměřovat se na národ – základem i 

                                                 
36 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/08/30/nacionalni-socialismus-opakovani/ , (datum stažení:1.6.2010) 
37 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/08/30/nacionalni-socialismus-opakovani/ , (datum stažení:1.6.2010) 
38 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/08/30/nacionalni-socialismus-opakovani/ , (datum stažení:1.6.2010) 
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cílem Nacionálního socialismu je RASA, proto je středem naší pozornosti především Evropa, která 

dokáže své děti uživit pouze[,] budou-li sjednoceny.39 

 

Dalším prvkem nacionálního socialismu, jak ho chápe NS Straight Edge je přesun na 

venkov. Na venkov půjdou lidé, kteří budou sami chtít. Nebude to násilný přesun. Podle nich 

tam budou lidé sami chtít jít, neboť život na venkově bude prestižní. Lidé budou moci žít ve 

venkovských komunitách, které budou mít určitou samosprávu. Venkovské rodiny se budou 

podporovat, na venkov se přesune společenský život.  

 

Lidový život neboli přesun na venkov: tento ideový požadavek byl některými označován za 

polpotovské běsnění. Zcela mylně a neoprávněně. Přesunem není myšleno násilné vylidnění měst a 

nucení k zemědělství. Přesun, který je tímto myšlen bude probíhat dobrovolně lidmi, kteří budou 

přesvědčeni o správnosti tohoto kroku (tedy opět bude zvyšována prestiž venkovského života).40 

 

Přesun lidí na venkov je zásadní také proto, že umožní nejen soběstačnost Evropy, ale 

také osobní soběstačnost každého jednotlivce, protože si bude moci své potraviny sám 

vypěstovat. 

Člověk pěstující si své základní (a nejen základní) potraviny a přebytkem se podílející na chodu 

společnosti jako celku bude mnohem spokojenější než např. dnešní konzumní člověk uzavřený v 

městském bytě a třesoucí se o zaměstnání, neboť jen vyděláním peněz si může dovolit koukání na TV v 

pronajatém bytě. Venkov také dovolí zdravější život což si (snad) uvědomuje každý.41 

 

 To však neznamená, že města budou zničena. Budou pouze zmenšena a podporovat se 

bude především venkov. „Nacionální Socialismus nechce zlikvidovat města úplně – to by bylo 

kontraproduktivní. Základem myšlenky lidového života je zmenšení měst úměrně růstu 

venkova.“42 

Přesun na venkov a soběstačnost byly v idejích nacionálního socialismu zakořeněny 

vždy a podle NS Straight Edge musí být tedy i v budoucnu. Zřejmě to tedy není požadavek, 

který by souvisel jen s novodobým tíhnutím některých neonacistů k ekologii. „Nacionální 

socialismus mimo jiné směřoval a směřovat musí k soběstačnosti a venkovskému (lidovému) 

životu.“43 

                                                 
39 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/12/18/nacionalni-socialismus/ , (datum stažení:1.6.2010) 
40 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/08/30/nacionalni-socialismus-opakovani/ , (datum stažení:1.6.2010) 
 
41 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/08/30/nacionalni-socialismus-opakovani/ , (datum stažení:1.6.2010) 
42 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/12/18/nacionalni-socialismus/ , (datum stažení:1.6.2010) 
43 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/09/09/ekologie-v-ns-sxe/, (datum stažení:1.6.2010) 
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Podle NS Straight Edge budou lidé žít ve venkovských komunitách. Pro ideologii 

nacionálního socialismu ospravedlňují myšlenku komunit, které ostatní neonacisté vnímají 

jako prvek pocházející z levice. Komunity mohou být prospěšné pro prosazení výše 

uvedených cílů. Odkazují na existenci komunit v rámci hnutí, která vznikla v Americe.  

 

Mnozí se domnívají, že komunity jsou záležitostí sektářů, utopických anarchistů, židovských 

socialistů (kibucy) apod. To je ovšem naprosto mylný dojem neboť i v našem hnutí lze různé komunity 

(kolem farem především) naleznout – nejčastěji v Americe: Aryan Nation v rámci svého náhledu na 

křesťanství (zbaveného židovského prvku), The Order jsou všeobecně známí a samozřejmě se lze podívat 

i do Jižní Afriky kde je odpor Afrikánců organizován především na venkovských farmách a pokračovat 

bychom mohli napříč světem i hnutím dále. Možnost vytvoření komunity je hojně užívána různými 

ideologiemi a idejemi především pro prostor k rozvíjení daných myšlenek.44 

 

V rámci komunity by se NS Straight Edge odehrával kulturní život jejích členů a celá 

komunita by vzdělávala své děti, což by mělo pozitivní vliv na rozvoj jejich ideologie. 

Komunity budou fungovat také jako izolované místo, kde si budou moci odpočinout od svých 

nepřátel, tedy černochů, Romů a Židů. V tomto požadavku je tedy znovu patrný rasismus, 

antisemitismus i xenofobie. 

 

Bílá komunita může i dát prostor pro kulturní akce[,] pro něž je těžké najít místo konání: nejde 

jen o koncerty, ale i např. o prázdninový pobyt dětí i rodičů (agroturistika) a vyhnout se alespoň na 

krátký čas dennímu kontaktu s negry, cikány, židy apod. Pro samotnou komunitu je cenná také 

skutečnost, že se v jejím nitru můžou vzdělávat děti až do konce prvního stupně základní školy, což již 

naznačuje ohromné možnosti. Zde, v nitru této komunity lze určovat a rozvinout ideové základy příštích 

generací – jistě si všichni uvědomujeme jakou cenu toto má.45 

 

 Myšlenky nacionálního socialismu chtějí prosadit v masovém měřítku, ale zároveň si 

uvědomují, že se toto prosazení nebude konat za jejich života, ale až v následujících 

generacích, proto je pro ně důležité, aby své děti vychovávali v myšlenkách nacionálního 

socialismu. V mládeži vidí budoucnost. „Toto je náš cíl, kterého se nedočkáme my, ale 

generace po nás – my svým dětem musíme předat náš boj…“46 Z těchto důvodů podporují NS 

Straight Edge domácí výuku dětí.  

 

                                                 
44 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/03/04/nacionalni-socialismus-komunity/, (datum stažení:1.6.2010) 
45 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/03/04/nacionalni-socialismus-komunity/, (datum stažení:1.6.2010) 
46 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/11/12/nacionalni-socialismus-formy-aktivismu/, (datum 
stažení:1.6.2010) 
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Např. základní škola bude jako instituce dobrovolná, pokud rodiče nebudou chtít své děti dávat 

do státní školy, bude umožněna domácí výuka v rámci rodiny či komunity. Říše stanoví pouze osnovy a 

rámec, který je nutno s dítětem zvládnout. Teprve střední, vyšší a vysoké vzdělání bude umožněno pouze 

říšskými institucemi.47 

 

Ekologie, soběstačný život na venkově, domácí výuka, život v komunitách a další 

prvky jsou formami aktivismu, který NS Straight Edge prosazují. Osobní aktivismus má být 

zaměřen na prosazení idejí nacionálního socialismu v budoucnosti. Nacionální socialista nemá 

proti dnešnímu světu protestovat jen prostřednictvím demonstrací, propagandy, ale také svým 

životním stylem. V některých článcích označují nacionální socialisty přímo za NS aktivisty. 

 

Nacionální Socialista jako člověk zítřka, člověk, který bere vážně 14 slov[,] musí nejen 

protestovat proti dnešku formou demonstrací, propagandy atd. ale i svým životním stylem. Vidíme, že 

náš textilní průmysl padá pod gigantickým dovozem z Asie, vidíme, že maso a živočišné produkty 

potkáváme na každém kroku, vidíme, že je „láska ke všem lidem“ vládnoucími strukturami těžce 

využívána v „utahování šroubů“ novodobé totality a my musíme nejen tyto a další negativní jevy 

identifikovat a vystupovat proti nim, ale musíme proti nim i žít.48 

 

Dávání příkladu vlastním životním stylem je formou protestu i u subkultury Straight 

Edge. NS Straight Edge odkazují také na 14 slov49.  

Také požadavek osobního aktivismu se v subkultuře Straight Edge objevuje. Není 

ovšem zaměřen na prosazení nacionálního socialismu, ale například na činnost 

v organizacích, které podporují lidská či zvířecí práva atd.  

 

3.2.1 Kritika ostatních NS 

 NS Straight Edge kritizují ostatní nacionální socialisty (resp. neonacisty). Nelze přesně 

určit, kdo do pojmu „ostatní NS“ patří. NS Straight Edge se nepovažují za součást žádné 

neonacistické organizace. Na blogu se ovšem vyskytuje odkaz na webové stránky Odpor.org. 

Například v jejich komentáři ke kampani Neonácek – chcete ho? 

16. září se (ne)uskutečnila debata pořádaná v rámci kampaně Neonácek – chcete ho? Průběh 

této frašky byl velmi krásně popsán na stránkách ODPOR.ORG a proto se nebudeme uchylovat k tomu 

samému.50 

                                                 
47 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/08/30/nacionalni-socialismus-opakovani/ , (datum stažení:1.6.2010) 
48 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/03/18/ns-sxe-zuctovani/, (datum stažení:1.6.2010) 
49 „14 slov“: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“ (v překladu: Musíme 
zabezpečit existenci našich lidí a budoucnost pro bílé děti.) Tato slova poprvé vyslovil David Lane, který 
prohlašoval, že budoucnost bílé rasy je ohrožena a založil Řád mlčících bratří. Ten pak prováděl různé akce proti 
americkým obyvatelům černé pleti a proti Židům. (viz Krulík, Oldřich, Řád mlčících bratří a David Lane, 
Kriminalistika, červen 2008) 
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Další odkazy se objevují v souvislosti s uvězněním neonacisty Erika Sedláčka. 

K samotnému případu našeho kamaráda se on sám nejlépe vyjádřil na stránkách 

ODPOR.ORG – byl a je to zmanipulovaný proces, kde se právě před volbami kdejaká rudá struktura 

(včetně té „soudkyně“) snaží zviditelnit a nasbírat nějaká ta procenta (či spíše promile)…51 

 

Na blogu se vyskytuje rozhovor s Autonomními nacionalisty ze Slovenska a na hlavní 

stránce svého blogu na ně mají odkaz. Ačkoli jsou v ideologii NS Straight Edge prvky 

autonomního nacionalismu patrné, přímo se k němu také nehlásí.  

 Nelze tedy přesně specifikovat, z kterých organizací nebo skupin pocházejí neonacisté, 

jež NS Straight Edge kritizují, ale dalo by se říci, že jsou to ti neonacisté, kteří nesdílejí nebo 

kritizují ideologii, tak jak ji pojímají NS Straight Edge.  

Spory se vedou nad různými tématy. Ožehavým tématem je například ekologie, která 

má v soustavě idejí NS Straight Edge výsadní postavení. Většina ostatních neonacistů jí 

považuje za nástroj levice.  

Na ekologii mnozí z nás aktivistů naneštěstí koukají přes prsty a odhazují toto téma jako 

vynález a projev rudých, popř. zelenorudých spolků. Je veliká škoda, že tomu tak je. Kladný postoj vůči 

ekologii totiž opět pramení v naší ideologii – kdo toto nevidí, nechť se vzdělává o to urputněji .52 

 

Podle NS Straight Edge mnoho proevropských aktivistů a identitářů odmítá 

vegetariánství a veganství z toho důvodu, že je spojeno s východními filosofiemi. Dodávají, 

že tento způsob života odmítají také z lenosti, mlsnosti a lpění na konzumu. 

 

Veganství/vegetariánství je nezřídka spojováno s východními filosofiemi a náboženstvími, což 

je podporováno i mnohými kytkožrouty, kteří se k nějaké té filosofii východního typu hlásí. Pomineme-li 

jiné důvody (pohodlnost, mlsnost, lpění na konzumu atp.) lze i toto brát jako jednu z mnoha příčin, proč 

se stále mnoho kamarádů z řad proevropských aktivistů a identitářů odmítají vydat správnou cestou.53 

 

NS Straight Edge se vymezují i vůči koncernu McDonald´s, proto také kritizují ostatní 

neonacisty, že se v něm stravují. Mcdonald´s označují za synagogy konzumu. Z toho vyplývá, 

že jim nejde jen o práva zvířat, ale také o odpor vůči Židům. „Skutečnost je ovšem zcela 

odlišná od usměvavé propagandy a my se trochu zamyslíme nad tím, zda je v pořádku, aby se 

                                                                                                                                                         
50 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/09/30/jak-vypada-debata-v-rezii-systemu/, (datum stažení:1.6.2010) 
51 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/10/04/tri-roky-ve-vezeni-a-smrt-svobody-v-cr/, (datum 
stažení:1.6.2010) 
52 http://h8edgereich.wordpress.com/category/ideove-zaklady-ns-sxe/page/3/, (datum stažení:1.6.2010) 
53 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/06/27/evropska-identita-a-veganstvivegetarianstvi/, (datum 
stažení:1.6.2010) 
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lidé v těchto synagogách konzumu stravovali a především, zda je v pořádku vidět pronárodní 

aktivisty po demonstraci zde doplňující energii.“54 

 

Někteří nacionální socialisté nepřijímají všeobecně celou soustavu idejí NS Straight 

Edge, protože ji vnímají jako vynález levice. „Stále se můžeme setkat s odmítnutím ze strany 

našich kamarádů[,] neboť v jejich očích je to levičácký vynález; případně ze strany rudých, že 

jim bereme jejich vynález. Vesměs se všichni hned ohánějí faktem, že sXe vzniklo v 

HC/punkovém prostředí a tedy náleží jednoznačně jim.“55 

 

 3.3 Reinterpretace prvků subkultury Straight Edge  

NS Straight Edge považují subkulturu Straight Edge za levicově orientovanou. 

Ohrazují se proti názorům, že NS Straight Edge ukradly myšlenky ostatních Straight Edge. 

Prohlašují, že ideje subkultury Straight Edge vyznávali v minulosti již „nacionalisté“ (tedy 

nacisté). V této souvislosti vyzvedávají především prvek vegetariánství a práv zvířat. Tvrdí, 

že již v době Třetí říše se nacionalisté starali o práva zvířat, která utlačovali především Židé. 

Tímto tvrzením se snaží odůvodnit z historického hlediska přijetí myšlenek, které mají svůj 

původ v pro ně nepřijatelném levicovém spektru. Prvek vymezení se vůči levici nebo snaha 

ospravedlnit jejich ideje prostupuje všechna témata na blogu. 

 

První důležitá věc: levicová uskupení, která nás neustále osočují z plagiátorství a vykrádání 

„jejich“ motiv ů a postojů nám právě touto hysterií dokazují, jak pokrytečtí sami jsou – na celém 

Straight Edge „vynalezli“ maximálně tak jméno a stejně tak i vegetariánství jakož i veganství není 

jejich objev či originální příspěvek k alternativě. Oni datují vznik sXe do 80. let 20. století – my však 

můžeme ukázat na mnoho osobností, které žily mnohem dále v historii (dříve než si páni z Minor Threat 

uvědomili, že je vlastně alkohol škodlivý a rozhodli se to sdělit svým vypitým kamarádům) a byli to 

nacionalisté atd. Stejně tak veganství & vegetariánství, kterým se levicoví „myslitelé“ ohánějí[,] není 

zdaleka jejich ideový produkt – opět MY můžeme ukázat na osobnosti z naší části politického spektra, 

které byly aktivními propagátory nekonzumace masa. Z toho vyplývá též důležitý poznatek: práva zvířat, 

na jejichž utrpení a vykořisťování vydělávají od dob rozvoje průmyslu především židé[,] se stal[a]  

předmětem zájmu „nám“ jako prvním. Mimo jiné právě Třetí Říše na ně pamatovala a zavedla na jejich 

ochranu paragrafy, které byly přijaty jako součást Norimberských zákonů.56 

 

                                                 
54 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/10/08/mc-donald%c2%b4s-jako-soucast-etnocidy/, (datum 
stažení:1.6.2010) 
55 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/03/18/ns-sxe-zuctovani/, (datum stažení:1.6.2010) 
56 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/06/21/522/, (datum stažení:1.6.2010) 
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Navzdory předchozím tvrzením nepopírají, že Straight Edge definoval a pojmenoval 

Ian MacKay. Ohrazují se však proti názoru, že Straight Edge vzniklo v punkovém prostředí. 

Píší, že punk byl pro Iana MacKaye pouze prostředkem pro vyjádření svých myšlenek, které 

podle něj nebyly určeny jen pro posluchače punku. Tímto tedy NS Straight Edge oddělují 

levicové prostředí punku od myšlenek Straight Edge a tím si ospravedlňují jejich přijetí. 

 

Vesměs se všichni hned ohánějí faktem, že sXe vzniklo v HC/punkovém prostředí a tedy náleží 

jednoznačně jim. Že jsou toto náhledy nesprávné[,] je více než zřejmé neboť ani „zakladatel“ (uvozovky 

proto, protože[sic] abstinence, nekuřáctví a nepromiskuita zde byly již dávno před tím – on toto vše 

„pouze“ pojmenoval) tohoto životního stylu, Ian MacKay nikdy neřekl, že je sXe pouze pro punkáče – 

nebo snad ano? Sám MacKay se k punku dostal dle svých slov díky tomu, že mu nevyhovovala konzumní 

společnost – a jeden jeho známý mu ukázal punk. Do něho promítl své náhledy, pocity a postoje. Je tedy 

zřejmé, že on sám principy sXe v sobě vytvořil mimo punkovou scénu. V punku jej pak díky hudbě 

formuloval a dal mu tak život. Je tedy tento stav jasně dokazující punkovost sXe?  Rozhodně nikoliv.57 

 

NS Straight Edge se dále odvolávají na Iana MacKaye a na jeho tvrzení, že Straight 

Edge není pevně daným souborem pravidel. Podle nich se tedy také na základě tohoto tvrzení 

mohly k myšlenkám Straight Edge přidávat také další myšlenky jako například nacionální 

socialismus. 

Základ, který se díky MacKayovi dostal na světlo světa v syrové podobě[,] byl otevřen dalším a 

dalším vlivům – on sám k tomu řekl, že nejde o žádný soubor pravidel. Byla to tedy jakási startovní 

čára, k níž začali různí lidé přidávat různé další prvky (vegetariánství/veganství, Hare-Kršna atp.). 

Neexistuje hnutí, idea, člověk nebo skupina lidí, mající monopol na Straight Edge. Proto jsou jakákoliv 

obvinění vznesená proti nám zcela nepatřičná (vlastně bychom mohli tuto situaci přirovnat ke 

Skinheads – vznikli skins původní a postupem doby se rozvinuli do mnoha podob a směrů…).58 

 

NS Straight Edge konstatují, že spojením nacionálního socialismu a Straight Edge 

utvořili nový směr v platformě Straight Edge, a že ji tento směr obohatil.  

 

Že byli tehdejší hardcoristé antiautoritáři je zcela irelevantní v posuzování oprávněnosti 

používání termínu sXe námi, aktivisty Nacionálního Socialismu, protože od dob počátku sXe se v této 

platformě objevilo bezpočet směrů (hardline, krshna, christian apod.) a my jsme sXe obohatili o směr 

náš, Nacionálně Socialistický.59 

 

                                                 
57 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/03/18/ns-sxe-zuctovani/, (datum stažení:1.6.2010) 
58 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/03/18/ns-sxe-zuctovani/, (datum stažení:1.6.2010) 
59 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/07/13/co-a-proc-v-nacionalnim-socialismu/, (datum stažení:1.6.2010) 
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Ve svých článcích NS Straight Edge vysvětlují, proč přijali ideje subkultury Straight 

Edge. Argumentují, že je to proto, aby se zbavili závislostí jako je alkohol, cigarety, drogy, 

gamblerství a jiné. Tyto závislosti nabízí dnešní společnost, kterou podle nich ovlivňuje 

Systém. Podle nich Systém podporuje konzumaci drog, především alkoholu, ze kterého mají, 

a měli i v minulosti, zisk Židé. Opět se tu tedy objevuje prvek antisemitismu.  

 

Proč Straight Edge: tomuto tématu jsme se již v minulých článcích věnovali. Jde o zřeknutí se 

co největšího počtu nešvarů dneška, mezi jinými i alkoholismu a kouření jako nejrozšířenějších 

závislostí (ostatní drogy námi mají být odmítány zcela samozřejmě, včetně gamblerství). NS sXe však 

znamená též zřeknutí se alkoholu i v malých dávkách. Proč? Jde nejen o hlediska zdravotní, kdy alkohol 

negativně ovlivňuje myšlení, zdravotní stav především jater a ledvin, ale též o hledisko ideové. Alkohol 

je Systémem podporován (a to i navzdory různým kampaním a zákonům na „omezení“ alkoholu – jen 

kost hozená psům), tyjí z něj především židé – zavilí nepřátelé všeho národního a nežidovského. Chcete-

li příklady z historie: v minulosti byli židé ve výrobě alkoholu zastoupeni stejnou, ne-li větší měrou než v 

obchodu.60 

 

Podle NS Straight Edge jsou prvky jako je odmítání drog, vegetariánství, veganství a 

ekologie v nacionálním socialismu obsaženy krátce, tedy posledních pár let. Dále deklarují, že 

NS Straight Edge nesmí být pouze záležitostí módy, ale jeho členové musí brát myšlenky NS 

Straight Edge vážně, neboť jsou důležité pro obrodu evropského prostoru. Toto tvrzení 

naznačuje, že ideje subkultury Straight Edge jsou brány jako prostředek pro dosažení cílů 

nacionálního socialismu, jak ho NS Straight Edge definují. 

 

Celkově vzato se NS hnutí k výše popsaným prvkům ve větší míře hlásí až posledních pár let, v 

některých případech se teprve začíná hlásit. Vysvětlili jsme si, že ekologie, veganství/vegetariánství, NS 

sXe nejsou a nesmí být nikdy trendovité přijetí image a šaškování před veřejností (notabene oslovit 

veřejnost je pro nás velice mizivá šance i kdybychom se tvářili jako svatí). Do krve se s rudými hádat, že 

my máme na Straight Edge právo také (a just to právo máme! A nohou si dupneme!) a pak při nejbližší 

příležitosti osočovat druhé z „dalších výpůjček z rudého hnutí“ je opravdu velice smutné a ukazuje to 

na nepřílišnou pevnost v zastávaných názorech, neboli odhaluje to pozérství mnohých kamarádů. Bez 

výše popsaného nedosáhneme obrody Evropského prostoru.61 

 

 NS Straight Edge vysvětlují přijetí myšlenek subkultury Straight Edge tak, že život 

bez drog a promiskuity jim pomůže dosáhnout toho, že budou lepšími lidmi, než jsou dnešní, 

konzumní, apatičtí, pohodlní lidé bez názoru. Drogy a promiskuita podle nich nejsou jen 
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zdravotními riziky, ale jsou produkty ideových nepřátel. Zdravotní důvody jsou ale pro ně 

také důležité. Například v několika článcích píší z větší části jen o vlivu vegetariánství na 

zdraví a žádné prvky neonacistické ideologie se v nich nevyskytují. 

 

Tedy k myšlence sXe: proč právě my bychom měli žít bez drog (včetně alkoholu a tabákových 

výrobků) a promiskuity? Odpověď se nabízí sama – jsme to my, kdo chce lepšího člověka než je člověk 

dnešní (konzumní, apatický, pohodlný, beznázorový…). Na cestě k lepšímu člověku nás nesmí nic 

zastavit či svádět na scestí: kromě židem šířených bludů o multikulturním světě, odnaučování úcty k 

minulosti a své zemi jsou to též drogy, které naší činností musí vzít za své. My (na rozdíl od levicových 

vynálezců všeho skvělého) na alkoholu a cigaretách (berme je v tomto článku jako zástupce pojmu 

„drogy“) shledáváme více než jen zdravotní rizika; pro nás jsou tyto produkty zejména ideovými 

nepřáteli [,] neboť všeobecná usměvavá propaganda glorifikující jejich konzumaci je řízena a šířena 

těmi stejnými skupinami jako ostatní námi nenáviděné nešvary dneška.62 

 

Přesto je však patrné, že základní ideje subkultury Straight Edge jsou pro NS Straight 

Edge především prostředkem pro vítězství nacionálního socialismu. „…vždyť nekouřit, nepít 

alkohol a neoddávat se příležitostnému sexu je přesně to, co Nacionální Socialismus chce, aby 

mohl zvítězit…“63 

Můžeme najít ještě jeden rozdíl mezi subkulturou Straight Edge a NS Straight Edge. 

NS Straight Edge se na rozdíl od Straight Edge nikde nezmiňují o tom, že by dodržování 

životního stylu subkultury Straight Edge bylo absolutním závazkem, který když se jednou 

poruší, není možné ho už obnovit. Zároveň ale nikde nemluví o tom, že by tomu bylo jinak. 

 

3.3.1 Postoj NS Straight Edge k drogám 

NS Straight Edge stejně jako Straight Edge odmítají užívání jakékoli množství drog. 

Tyto aktivity podle nich pomohou k prosazení ideologie nacionálního socialismu ve 

společnosti. Kritizují konzumního člověka a drogy odmítají také ze zdravotních důvodů. 

 

 Alkohol, cigarety, drogy: je jasné (dle některých řečí mnohých tzv. Ns aktivistů je to jasné i jim 

– alespoň než se opět opijí), že Nacionální Socialismus chce člověka jiného než je dnešní konzumní 

parodie člověka. Alkohol dnes ovšem musíme odmítat nikoliv pouze jako zdraví škodlivou věc, ale 

především jako nástroj degenerace společnosti. Alkoholová propaganda stále nutí každého pít při každé 

příležitosti: při jídle (vždyť je to tak zdravé!), po jídle (i toto je nesmírně zdravé), při oslavě (jednou za 

čas si holt vyhodíme z kopýtka), po práci s chlapama v hospodě (svých pět šest a hurá domů), při 
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sledování sportu (pro tu správnou náladu a atmosféru), po sportovním výkonu (vyprahlé hrdlo svlažit 

skvělým pivem – co jiného lze dělat?) a pokračovat bychom opět mohli dále.64 

 

 Alkohol NS Straight Edge vnímají velmi negativně. Nechtějí, aby se na ně pohlíželo 

jako na alkoholické bojovníky, již jsou agresivní a aktivní jsou jen pod vlivem alkoholu. Na 

konzumaci alkoholu si také všímají toho, jak ovlivňuje společenské chování lidí.  

 

Alkohol je další nesmyslně běžná droga v našich řadách. Dokonce je tak běžný, že jsme 

označováni za alkoholické bojovníky, jejichž aktivita se odehrává pouze pod vlivem alkoholu, 

napadením kohokoliv. Tím se rovnou dostáváme k prvnímu důležitému důsledku požívání alkoholu: k 

sociálním poruchám. V našich řadách se vzhledem k faktu, že jsme alternativa vůči většinové 

společnosti, nesmí objevovat jevy zcela běžné právě ve většinové společnosti[,] jako jsou agresivita v 

alko opojení, zanedbávání rodiny včetně bití ženy i dětí, neschopnost dodržet slovo a v neposlední řadě 

dělat ostudu! Sociální poruchy samozřejmě nejsou jediným negativem alkoholu a vedle využívání 

alkoholu nepřáteli v boji proti bílým národům je zde riziko zdravotní, kterému se budeme přesně v 

intencích našeho článku věnovat.65 

 

Co se týče odmítání drog, jsou NS Straight Edge striktní stejně jako radikálnější část 

subkultury Straight Edge a nekonzumují ani nápoje a potraviny, ve kterých je obsažen kofein 

nebo thein. „Až zvládnete zcela ze života vypudit alkohol a cigarety (bylo by ideální začít hned 

od počátku i s vegetariánstvím), přejděte k eliminaci kofeinu a theinu což jsou další jedy tělu 

škodící.“66 

 

3.3.2  Postoj NS Straight Edge k vegetariánství či veganství 

 Vegetariánství či veganství je pro NS Straight Edge prostředkem pro dosažení 

soběstačnosti. Je to tedy další prostředek k prosazení idejí nacionálního socialismu. Rostlinná 

strava je mimo jiné důležitá pro to, aby se člověk odklonil od konzumního způsobu života. 

   

Proč veganství/vegetariánství: nastínili-li jsme základní ideje Nacionálního Socialismu, 

musíme se dostat logicky i k otázce soběstačnosti. Ta národu, pracujícímu lidu, přinese svobodu 

prostřednictvím vymanění se z moci nadnárodních otrokářů… Toho lze dosáhnout příklonem k rostlinné 

stravě v oblasti potravinářství…67 
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 V rámci ideologie nacionálního socialismu NS Straight Edge nechtějí zakázat 

konzumaci masa. Jde jim o zničení masného průmyslu, k tomu mají zdravotní, etické, 

ekologické i ekonomické důvody. „Velice vhodně si někteří všimli velmi důležitého faktu – 

nechceme zakázat konzumaci masa (kde mohl kdo získat tento dojem?) – chceme „pouze“ 

zlikvidovat masný průmysl z důvodů etických, zdravotních, ekologických a ekonomických.“ 68  

 Ve spojitosti s etickými důvody zdůrazňují boj za práva zvířat. V souvislosti s týráním 

a masovou konzumací zvířat používají slovo holocaust. Holocaust na zvířatech dokonce 

srovnávají s holocaustem za druhé světové války. 

 

Kromě těchto čistě ekologických pozitiv sebou nese veganská/vegetariánská cesta i mnohem 

více zdraví pro člověka (což by i dnes vzalo vítr z plachet farmaceutickému průmyslu). Toto jsou 

důvody[,] z nichž jsme se vydali cestou rostlinné stravy – odmítáme se podílet na holocaustu (stovky 

milionů zavražděných zvířat dalece přesahují počty tzv. holocaustu během druhé světové války), 

odmítáme přijímat iluzorní představu, že člověk má právo chovat se tyransky vůči všemu živému.69 

 

3.3.3 Postoj NS Straight Edge k promiskuitě 

 Stejně jako ostatní Straight Edge se i NS Straight Edge staví proti promiskuitě. 

Vnímají jí ovšem navíc jako hrozbu pro zdravý národ, proto se hlásí k partnerskému vztahu 

bez nevěr a odsuzují pornoprůmysl. Ten podle nich ukazuje Árijci pouze povrchní život, který 

je vedený nízkými pudy. Píší, že prostřednictvím mainstreamových médií je sex degradován 

na zcela fyzickou záležitost, což vede k devastaci evropské identity.  

 

Promiskuita je další věcí, kterou NS sXe chápe jako negativní a uměle živenou zhoubu 

zdravému národu. NS sXe je věrný svému partneru po celou dobu vztahu (pokud se rozejde se svým 

protějškem, neznamená to, že se ihned spustí), odmítá podporovat pornoprůmysl[,] protože ten jako 

součást velkého „kulturního“ útoku konzumního (neboli povrchního) života zcela bezostyšně staví 

nejnižší pudy do role nejvyšších kulturotvorných schopností Árijce. Povrchnost je Systémem (těžícím z 

konzumu) šířena spolu s plytkou a nic neříkající „kulturou“, která se stala mainstreamem. Pro příklad 

není nutno chodit daleko – stačí zapnout TV – vše se točí kolem sexu, který je degradován na pouhou 

fyzickou záležitost (viz. filmy a především klipy kapel, které zuřivě útočí především na mládež). 

„Obyčejnou sprostou rozkoš lze pocítit s kýmkoliv“ – napříč pohlavími i rasami – hlásá mainstream. 

Sex se tak stává nástrojem devastace Evropské identity.70 
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 Pro NS Straight Edge je schvalování promiskuity ve společnosti židovským 

dogmatem, proti kterému je třeba se postavit. NS Straight Edge vyžadují společnost, která se 

zakládá na čisté, rasové rodině, proto je pro ně promiskuita nepřítelem. Nepromiskuitní život 

je v soustavě idejí NS Straight Edge opět nástrojem k prosazení nacionálního socialismu. 

 

Vidíme mezi sebou až příliš mnoho příkladů projevů této propagandy: omlouvání nevěry, 

sexualita stavěná na odiv na každém kroku a vytváření deformovaných ideálů krásy… Opět jsme to MY 

[,] kdo se tomuto musí stavět na odpor a tento odpor pramení znovu v naší ideologii: námi chtěná 

společnost má základ v rodině, rodině čisté rasově i morálně. K takové rodině musíme směřovat neb 

nám to přikazuje naše cesta, kterou jsme se každý z nás vydali! Námi zrozený svět nesmí obsahovat 

židovská dogmata! Promiskuita je tedy naším nepřítelem stejně jako žid.71 

 

 Když NS Straight Edge mluví o zodpovědnosti, mají na mysli zodpovědnost ve válce, 

jejímž cílem má být hodnotná bílá společnost. Nikde, jako subkultura Straight Edge, nemluví 

o zodpovědnosti ke svému vlastnímu životu a snaze uvědoměle ovládat sami sebe. 

 

Pokud budeme „zasévat“ semeno všude kde se dá, můžeme očekávat masy bílé chátry bez 

vztahu k hodnotám, pro něž vlastně „jako“ byly zplozeny. Nejsme na tomto světě pro zábavu – jsme ve 

válce a naše chování musí být zodpovědné (z toho vyplývá každý detail našich životů).72 

 

3.4 Vymezení NS Straight Edge vůči ostatním směrům v subkultuře Straight Edge  

 Jak již bylo řečeno v teoretické části, mezi ostatní směry v subkultuře Straight Edge 

patří Hardline Straight Edge, Hare Kršna Straight Edge a Christian Straight Edge. O Hardline 

mluví, když se na základě Manifestu Hardline snaží zodpovědět otázku, jestli mají Hardline 

něco společného nacismem. V souvislost s jejich vyjádřením se k Hardline je také důležité 

vysvětlit, jaký postoj mají NS Straight Edge k násilí. O Hare Kršna Straight Edge a Christian 

Straight Edge nemluví NS Straight Edge přímo, ale něco o jejich názoru na ně se můžeme 

dozvědět z postoje NS Straight Edge k náboženství. 

 

3.4.1 Jsou Hardline nacisty? 

 Na tuto otázku si NS Straight zkoušejí sami odpovědět ve stejnojmenném článku, ve 

kterém zveřejnili obsah Manifestu Hardline. Na určité pasáže Manifestu pak reagovali. NS 

Straight Edge souhlasí s Hardline, že je třeba bojovat proti ideologii, která převládá v dnešním 

světě. Na rozdíl od nich si ale myslí, že novou ideologií má být nacionální socialismus. 
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Vezměme první větu: Přišel čas pro ideologii a pro hnutí, které je natolik psychicky i morálně 

silné, aby mohlo vést boj proti silám zla, které ničí zemi (a veškerý život)….  tento manifest vyšel v roce 

1987 a vztáhneme-li to na dnešní stav světa, skutečně je čas něco dělat a šířící se nespokojenost napříč 

světem naznačuje, že si to myslí více lidí. My chceme, aby hybatelem změn byl Nacionální 

Socialismus.73 

 

Hardline tvrdí, že ideologie Straight Edge je neposkvrněná, spravedlivá a zodpovědná. 

To si myslí i NS Straight Edge. Jejich ideologií je ale nacionální socialismus, který klade 

stejné podmínky pro seberealizaci, hodnotí na základě schopností a snaží se zachovat kulturně 

a rasově příbuzné prostředí.  

 

Druhá věta: Ideologie je neposkvrněná a spravedlivá, ta která soudí veškeré věci dle stejných 

kritérií a osobní zodpovědnost klade nade vše…. Zajímavá věta[,] s níž se můžeme beze všeho ztotožnit: 

Nacionální Socialismus je soustava idejí, které kladou nároky na jedince, všem lidem klade stejné 

podmínky pro seberealizaci a život (a chce tyto podmínky trvale udržet), čímž vede lidi k vyšším metám 

„lidství“. Je to ideologie čistá a spravedlivá – hodnotí na základě schopností (odtud je i důležitý nárok 

na osobní zodpovědnost každého jedince) a správně poznala, že tvořivost a předpoklad růstu (čili 

zvyšování lidského potenciálu) lze zachovat jedině v kulturně a rasově co nejpříbuznějším prostředí 

(avšak dialog kultur bude dále probíhat – viz starší články pozn. H8edge Reichu).74 

 

 Podle Hardline je život je nedotknutelný pro všechny lidi i zvířata. Důležitá je pro ně i 

rovnost práv. NS Straight Edge naproti tomu tvrdí, že pro ně je důležité zastavit genocidu 

bílého člověka, a proto se mohou bránit proti zdrojům této genocidy, za které považují mimo 

jiné kapitalismus, liberalismus. Za nástroje genocidy bílého člověka pak považují imigranty. 

NS Straight Edge ale konstatují, že jim nejde o genocidu imigrantů, ale o jejich návrat do 

vlastních zemí.  

Další věta: Hardline, myšlenkový systém, způsob života, který má jednotnou etiku – a to, že 

veškerý nevinný život je posvátný a každý tvor musí mít právo jej prožít, přirozený stav existence je v 

míru, bez zásahů. Tato jednoduchá etika chrání všechen život, od plodu, či dospělého člověka (černého, 

bílého, muže či ženy) po zvíře, nebo jeho místo výskytu. Zaručuje rovnost práv se svobodou pro všechny, 

bez ohledu na jakoukoliv osobní předpojatost… Zde možná mnozí z vás, kamarádi, poukážou na 

pacifistické vyznění této věty, ale my si ukážeme dále, že se věc může mít trochu jinak. Podotkněme jen, 

že skutečně život je posvátný (dal nám jej Bůh či chcete-li, bohové) a opravdu má každý právo prožít jej. 

Zde bychom již zabíhali do filosofických rovin a tak si rozvedení tohoto bodu nechme na prostor o pár 

                                                 
73 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/22/jsou-hard-line-nacisty/ (datum stažení:1.6.2010), zvýraznila P. 
S. 
74 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/22/jsou-hard-line-nacisty/ (datum stažení:1.6.2010), zvýraznila 
P.S. 
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řádků dále. Avšak řekněme si něco k požadavku [Hardline] na ochranu života všech – i černých a 

žlutých. Pro nás, jako Evropany je samosebou cílem zastavit genocidu bílého člověka – v tomto smyslu 

máme výsostné právo v sebeobraně zbavit se jak zdrojů genocidy (kapitalismu, liberalismu…) tak i 

nástrojů této genocidy tj. imigrantů. Avšak jde nám o přežití a rozvinutí Árijského člověka, ne o 

holocaust barevných (což nesedne do mediálního obrazu o NS) – od toho odvíjíme své aktivity. Nechť si 

tedy černí apod. ve svých domovinách vládnou [,] jak chtějí…75 

 

Dále Hardline deklarují, že lidé, kteří zasahují proti právům ostatním, pozbývají 

vlastních práv, a proto je dovoleno proti nim zakročit. To NS Straight Edge berou jako 

schvalování války a revoluce. Prostřednictvím války a boje se NS Straight Edge chtějí chránit 

proti těm, kteří chtějí narušit kvalitu života bílé rasy a její identitu.  

 

Na základě principů ideologie Hardline, je povoleno dělat vše, co je uznáno za vhodné, pokud 

tyto akce nebudou žádným způsobem poškozovat práva ostatních. Žádná akce, která zasahuje proti 

těmto právům, není sama o sobě označena za „správnou“, a proto není tolerována. Ti[,] kteří ubližují, 

nebo ničí život kolem sebe, nebo vytváří situace, ve kterých je ohrožena kvalita života, nejsou 

považováni za nevinné a pozbývají svých práv… Další zajímavý bod[,] u nějž si trochu rozvedeme i výše 

naznačené. Bylo řečeno, že přirozený stav existence je mír – tím ovšem není míněn mír ve smyslu 

usměvavých hipies apod. To co si můžeme vzít z tohoto poznatku je skutečnost, že zápas je stálý a 

přirozený projev člověka a v konečném důsledku zvyšuje kvalitu života (společnosti, druhu…). Co kazí a 

znemožňuje kvalitu života[,] jsou války, vedené ze zcela zištných důvodů, zbytečné a nesmyslné (resp. 

jediným jejich smyslem je vygenerování co největšího výdělku pro iniciátory). Ze slov „…a proto není 

tolerována…“ vyplývá, že boj či v přeneseném významu revoluce a spravedlivá válka – válka o životní 

prostor je nástroj na uchování kvality života (neboli uchování identity – podmínky kvality). Tím je tedy 

zbourán poněkud pacifistický tón výše zmíněných vět.76  

 

 NS Straight Edge tedy dospívají k názoru, že Hardline sice nejsou nacisty, ale 

k myšlenkám nacionálního socialismu mají blízko, a proto jsou na okraji subkultury Straight 

Edge. „Z manifestu vyplývá, že skutečně vše života schopné a principiálně správné v něm 

obsažené má blízko k myšlenkám NS a díky tomu jsou hard line [sic ] na okraji rudého 

hnutí“.77 

 

 

                                                 
75 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/22/jsou-hard-line-nacisty/ (datum stažení:1.6.2010) , zvýraznila 
P.S. 
 
76 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/22/jsou-hard-line-nacisty/ (datum stažení:1.6.2010),  zvýraznila 
P.S. 
77 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/05/22/jsou-hard-line-nacisty/ (datum stažení:1.6.2010) 
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3.4.1.1 Postoj NS Straight Edge k násilí 

Jak NS Straight Edge uvádějí v diskuzi, která bude zmíněna v posledním oddílu, násilí 

je pro ně součástí pozitivní ideje. Je dalším prostředkem k prosazení jejich myšlenek. 

Ohrazují se ale proti tomu, že jsou vnímáni jako násilníci. Tento názor je podle nich ještě 

přežitkem z doby, kdy se neonacisté hlásili ke skinheads.  

 

Stále je na nás, NS, pohlíženo jako na bandu násilnických, hloupých jedinců, kteří si své hloupé 

chování „omlouvají“ nacionálním socialismem (nebo tzv. neonacismem) a díky tomu napadají 

kohokoliv, kdo se v daném okamžiku danému jedinci (či jejich skupině) znelíbí. Nelze než konstatovat, že 

tento náhled na nás, kterým do velké míry trpí právě náš boj a v konečném důsledku naše ideje, vznikl 

na základě skutečnosti. Táhne se přinejmenším od počátku 90. let 20. stol. [,] kdy se začali u nás 

rozmáhat skinheads.78 

 

 Užívání násilí k prosazování svých idejí obhajují historickými událostmi, což je pro 

neonacisty typické. Jmenují například Velkou francouzskou revoluci, ve které bylo násilí 

hlavním hybatelem změn. Násilí má podle nich být organizované a cílené, protože pak je 

změna účinná a rychlá. 

 

V této souvislosti je ovšem nutno poukázat na důležitá fakta: násilí bezúčelné je něco jiného než 

násilí organisované a cílené. Pohlédneme-li do minulosti a za startovní čáru našeho pohledu si určíme 

francouzskou Velkou revoluci (zbytečné hledět dále), zjistíme, že prvek násilí v různých podobách 

přebírala prakticky všechna revoluční hnutí a revoluce sama je vždy (nějakým způsobem) násilným 

přerodem. Objevy zrodu masové politiky (ta se zrodila právě francouzskou Revolucí) přinesly nové 

pojmy, vždy spjaté s násilím. Lze vyjmenovat kvanta filosofů, kteří obhajovali násilné činy jako vznešené 

kroky k cílům té či oné revoluční myšlenky. Proč se vlastně všechny ty horké hlavy uchylovaly a uchylují 

k myšlenkám na násilí (rozuměj revoluci)? Jednoduše proto, že se jedná o nabrání nového směru ve 

stojatých vodách dané doby a zejména proto, že tato změna se díky násilí, masovosti a krutosti vedené 

zjednodušeným pohledem na svět, přihodí podstatně rychleji než statickým čekáním.79 

 

 Násilí jako forma aktivismu je podle nich možné i k obhajobě Straight Edge myšlenek. 

Zabití dealera nebo blokáda festivalu, který propaguje dekriminalizaci marihuany, to všechno 

jsou násilné akty, které NS Straight Edge podporují. To také vysvětluje jejich sympatie 

k Hardline. 

Zabít dealera, polepit kino hrající film propagující hulení, provést blokádu festivalu či pochodu 

za dekriminalizaci hulení – to jsou jen některé z oprávněných a spravedlivých násilných aktů, které 

                                                 
78 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/10/22/nasili-v-ns/, (datum stažení:1.6.2010) 
79 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/10/22/nasili-v-ns/, (datum stažení:1.6.2010) 
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může NS sXe užít na cestě k naší budoucnosti. Záleží na každém, jakých zbraní se chopí a zda se 

odhodlá přistoupit i k mnohem radikálnějším způsobům boje proti dnešku…80 

 

3.4.2 Postoj NS Straight Edge k náboženství 

 NS Straight Edge se k žádnému náboženství nehlásí, ale to neznamená, že jsou ateisty 

nebo že náboženství ve svých řadách zakazují. K náboženské sektě Hare Kršna se nevyjadřují 

ani ve vztahu k subkultuře Straight Edge. To samé platí o Christian Straight Edge. Mluví o 

třech náboženstvích; o křesťanství, islámu a implicitně i o židovství. Křesťanství, jak ho 

pojímají dnešní církve, vyčítají bezmeznou lásku ke všem lidem bez ohledu na rasu. 

 

Pravdou je, že opravdu u dnešních duchovních nalézáme kázání o boží lásce ke všemu živému a 

tato kázání nalézají praktickou odezvu v charitách všeho druhu: stavíme školy černým mláďatům v 

Africe, s cikány sympatizujeme v jejich těžkém údělu a tak pro cikánská mláďata alespoň děláme tábory, 

zájmové kroužky atp. Pokračovat bychom mohli dál a dál – kreativitě bezmezné lásky se meze nekladou. 

Nebudeme si rozepisovat další projevy církví, které si snaží uzurpit monopol na křesťanství – není 

potřeba se nutit ke zvracení.81 

 

 Pro toho, kdo nechce takto pojaté křesťanství, nabízejí alternativu, tedy nauku 

Christian Identity, která hlásá pro-bílou křesťanskou víru. Pro tuto nauku nejsou Židé 

vyvoleným národem. Christian Identity vykládá Bibli pouze z křesťanského pohledu, nikoli 

z pohledu, který je ovlivněn židovstvím. Je to tedy nauka antisemitská a rasistická. 

 

Nuže: NE – skutečné křesťanství není slabošsky hodné. ANO – Bůh miluje skutečně své děti, 

Jeho dětmi jsou však bílí lidé. NE – židé nejsou vyvoleným národem.  Zhruba tyto odpovědi lze najít v 

nauce jménem Christian Identity. Jde o jedinou skutečně pro-bílou křesťanskou nauku, která jako jediná 

na Bibli nepohlíží očima židokřesťanskýma, ale kouká na Slovo Boží rovným pohledem a nepřekrucuje 

nic. Pro tento článek použijeme hodně zjednodušený výklad Ch. I. neb podrobný výklad by vydal na 

samostatný web (který mimochodem existuje zde: http://ucoy.blogspot.com/ ) a složité teologické 

rétorice by asi málokdo rozuměl.82 

 

NS Straight Edge se vyjadřují také k islámu. I když jsou podle nich Palestinci 

národem, který Židé utlačují, není třeba být k nim solidární, protože i přesto jsou Palestinci 

součástí islámského světa, který útočí na bílého člověka, západní kulturu a společnost. 

Islámské náboženství tedy NS Straight Edge také nepřijímá. 

                                                 
80 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/04/08/h8edge-pro-identitu-proti-drogam/,(datum stažení:1.6.2010) 
81 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/11/06/nacionalni-socialismus-krestanstvi/ (datum stažení:1.6.2010) 
82 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/11/06/nacionalni-socialismus-krestanstvi/ (datum stažení:1.6.2010) 
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Dnes, v době stále probíhajících nepokojů na Blízkém východě lze zaznamenat nárůst 

solidarity s Palestinci, kteří jsou zcela bez debat uzurpováni židovskou mašinérií a falešným pocitem 

nadřazenosti nositelů jarmulek, přičemž se tato solidarita v mnoha případech stává již téměř obsesí a to 

i v našich řadách. Jak jinak si vysvětlit mnohá prohlášení (písemná či slovní) vyjadřující bezmezné 

sympatie vůči Palestincům, nošení tzv. palestinského šátku atd.? Tato sympatie s židem utlačovaným 

národem ovšem přerůstá i v sympatie s islámským světem vůbec a to vidím jako kámen úrazu: zaslouží 

si muslim, který (navíc v režii židovských zájmových sfér) provádí otevřenou invazi vůči bílému člověku, 

západní kultuře a společnosti, nějakou sebemenší špetku solidarity? Já tvrdím, že nikoliv! 
83

 

 

3.5 Role hudby v NS Straight Edge  

V subkultuře Straight Edge má hudba výsadní místo. Členové této subkultury skrz ni 

vyjadřují svoje myšlenky a hudební koncerty jsou důležitým místem setkávání členů. I pro 

příslušníky NS Straight Edge je hudba stejně důležitá. Je pro ně také prostředkem agitace.   

 

Přístup k hudbě mezi námi je hluboce individuální – pro každého z nás znamená něco trochu jiného, 

avšak jedno je jisté – H8edge vnímají svou hudbu jako nositele myšlenek (nejen v textech), jako nedílnou součást 

naší scény a především jako pojítko mezi námi. Kapely vzniknuvší v naší scéně logicky odráží její rysy. Všichni 

víme[,] za čím stojíme a proto se naše postoje promítají do naší tvorby.84 

 

U Straight Edge je hlavním hudebním stylem hardcore, stejně tak tomu je i u NS 

Straight Edge. Ti si ale hardcore přejmenovali na H8core (Hatecore). NS Straight Edge 

považují svoji hudbu za společensky nepřijatelnou. Toto tvrzení staví na nepřijatelnosti jejich 

myšlenek. Jejich hudba je pro ně nástroj k boji proti genocidě bílé rasy. H8core definují jako 

hudbu agresivní a odůvodňují to svou zkušeností se světem, který v nich vzbuzuje vztek a 

zlost. 

A zde je právě naše výhoda – my jsme jediní, kteří jsou svými postoji a názory natolik nepřijatelní ve 

většinové (rozuměj obelhané, zaslepené…) společnosti, že k nám židé své exponenty nepošlou – není co nám vzít 

aby to mohli prodat. Tento stav nás do jisté míry izoluje a my za to můžeme být svým způsobem rádi. Kdybychom 

se necítili nadřazeni dnešnímu světu, kdybychom byli s nynějším stavem společnosti spokojeni – nepotřebovali 

bychom svou subkulturu, své ideje a svou hudbu. Situace je však jiná – jsme v době, kdy není místo pro úsměvy a 

radostné skotačení. Je prováděna genocida bílé rasy a my proti tomu bojujeme. H8 core nás spojuje myšlenkou, 

agresí a krásou. Myšlenky NS jsou nám svaté a logicky jsou v naší hudbě obsaženy (více či méně otevřeně 

pochopitelně), agresivní je H8core z toho důvodu, že naše zkušenosti se světem v nás vyvolávají vztek a zlost a v 
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neposlední řadě i touhu po změně a alternativě, krásná je naše hudba nejen výrazem (to je totiž věcí vkusu), ale 

především svou úlohou pro nás.85 

 

NS Straight Edge se také ve spojitosti s hudbou vymezují vůči mainstreamu86, který 

podle nich ovládají Židé, a který odpovídá většinové kultuře konzumu. „Zkomercionalizování 

naší hudby nepřichází v úvahu právě díky zastávaným postojům. Nelze naštěstí spatřit NS 

kapelu v mainstreamových mediích, nikdy mezi nás nepošlou židovští byznysmani své 

exponenty hledající prvky, které lze prodat konzumujícímu stádu.“87 

 NS Straight Edge považují mainstream za negativní, ale to neznamená, že se od něj 

chtějí distancovat. V souvislosti s propagandou mluví o nutnosti kontaktu s mainstreamem, 

protože jedině tak může většinová společnost přejmout myšlenky subkultury NS Straight 

Edge.  

My však nehlásáme izolaci, nehlásáme odepření si všeho co je kolem nás jen proto, že jde o 

produkt zábavního průmyslu. Naopak je pro nás jako hnutí více než vhodné být s lidmi v kontaktu (což 

se děje: školy, práce, úřady atp.), být „jedněmi z nich“ a chápat jejich potřeby (musíme však stále 

dokázat oddělit skutečnou a implantovanou potřebu) a hovořit k nim jejich jazykem, abychom byli vůbec 

pochopitelní a srozumitelní. Je správné pronikají-li naši aktivisté do všech možných oblastí a postavení 

ve společnosti obecně a je také v pořádku, když NS aktivista použije pro oslovení lidí vnější znaky 

popkultury jako např. hudbu, která je „in“.88 

 

 Člen NS Straight Edge, který se bude snažit proniknout do mainstreamu, dokonce ani 

nemusí hrát nebo zpívat v H8corové kapele, ale může zastupovat jakýkoli hudební žánr, který 

se většinové společnosti líbí a zpívat o tom, o čem zpívají mainstreamové hudební kapely a 

interpreti. V podstatě nezáleží na hudebním stylu. Teprve až se stane známým a veřejnost 

přijde na to, jaké názory ve skutečnosti zastává, má je začít propagovat. K prosazení svým 

myšlenek tedy neváhají použít něco, co jinak odmítají. 

 

Založí-li někdo z nás kapelu od počátku orientovanou na komerci (popovou, rockovou, emo…), 

není to samo o sobě důvodem k zavržení jeho osoby. Takový aktivista ovšem nesmí zapomenout na svou 

skutečnou úlohu a nesmí propadnout kouzlu velkých peněz – stále má povinnosti v podobě čtrnácti slov. 

Jsou hranice, za něž nelze již dále jít[,] co se týče přizpůsobování se průměrnému vkusu širokých vrstev. 

Tyto hranice jsou hodně individuální. Jistě by se neměl dopouštět kroků, které by v konečném důsledku 

očernily naše ideje a hnutí (účast na různých pro-barevných charitách, nezřízené chování na večírcích, 

spolupráce s pornoprůmyslem atp.). Samozřejmě nelze, aby tento interpret natvrdo a prvoplánovitě 
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88 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/12/08/pronikani-ns-do-hlavnich-medii/ (datum stažení:1.6.2010) 
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otextoval své skladby, které jsou určeny mainstreamové mládeži – okamžitě by jej to vyřadilo z dalšího 

fungování. Nemusí mít texty ani jinak spjaty s naší věcí – ať klidně zpívá o lásce (což je téma, kterého se 

zcela nepochopitelně drží mainstream po celé generace), ať se navenek stane mainstreamovým 

interpretem se vším všudy, ať klidně vydělává peníze (část z nich by však měl dávat do hnutí).  Jde však 

o jeho osobu samotnou – zde se projeví jeho věrnost a hloubka ideových znalostí. Vždy, dřív nebo 

později, dojde k jeho „skandálnímu odhalení“ jako sympatisanta či přímo aktivisty NS hnutí, jsou 

odhaleny jeho skrývané názory a zde teprve je na počátku jeho propagandistická úloha: lidé se začnou 

o jeho osobu zajímat a především mládež (fanoušci) je náchylná k příznivému náhledu na postoje svého 

idolu. Zde tedy může tento mladý člověk poprvé přijít do styku s NS myšlenkou[,] či pokud ne přímo s 

myšlenkou, pak tedy s faktem existence nějaké alternativy vůči životu, který po něm chce jeho okolí. Je 

to první krok, další na sebe nenechají dlouho čekat a po nějaké době ho můžeme přivítat ve svých 

řadách.89 

 

Prostřednictvím hudby NS Straight Edge kritizují ostatní Straight Edge. Podle nich 

ostatním Straight Edge nevadí, že někteří lidé z mainstreamu hrají hardcore, ale vadí jim, 

když se NS Straight Edge ztotožnili s nějakými jejich prvky. Toto tvrzení samo o sobě je 

zajímavé, neboť zde NS Straight Edge prohlašují, že myšlenky, se kterými se ztotožnili, patří 

subkultuře Straight Edge. To ale, jak jsme mohli číst výše, v jiných článcích odmítají. 

 

Pokud tedy vidíme, že se údajní skuteční HC nebrání tomu, aby si přebírali HC image 

mládežníci z mainstreamu, proč těm chlapcům a děvčatům vadí, že se s pár prvky jejich scény 

ztotožňujeme my? Vadí jim, že u nás hudba a např. sXe zůstanou uchráněni před MTV apod.? [Z]řejmě 

ano.90  

 

 NS Straight Edge se vyslovují k některým novým hudebním směrům v neonacismu. 

Inovace všeobecně přijímají, ale k některým novým tendencím mají určité výhrady. Kladný 

přístup k novým trendům pramení nejspíše z faktu, že i NS Straight Edge jsou v rámci 

neonacismu novým směrem. „Je samozřejmě skvělé, že hnutí prochází obrodou a redakce 

H8edge Reich je šťastna, že může být této obrodě přítomna a nápomocna. Avšak sami musíte 

uznat, že je určitá míra kam lze v přizpůsobování se většinové společnosti (a především 

mládeži) zajít.“91 

Dále se NS Straight Edge vyjadřují k hip-hopu a ska. Hudební styl ska do hnutí 

nacionálního socialismu nepřijímají, neboť má v reagge, které pochází z Jamajky. V případě 

černošského původu je tedy patrná snaha o reinterpretaci. Například konstatují, že hudební 

                                                 
89 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/12/08/pronikani-ns-do-hlavnich-medii/ (datum stažení:1.6.2010) 
90 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/06/13/underground-alternativa/(datum stažení:1.6.2010) 
91 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/09/18/nacionalni-socialismus-a-nove-smery-v-jeho-hnuti/, (datum 
stažení:1.6.2010) 
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nástroje, jež ska kapely používají, pocházejí z evropské hudební historie. Píší, že pokud NS 

kapely tento styl hrají, tak ho pouze parodují.  

 

…v kostce řečeno jde o zrychlenou verzi reagge přičemž reagge je hudba 

jamajských…řekněme obyvatel (o hudebních nástrojích by se ovšem polemizovat dalo) a tudíž nám 

nepatří (historii a náplň tohoto „hudebního“ žánru nechť si zájemci zjistí na netu). Hrají však naše 

kapely skutečně ska? Vězměme např. výrazovou páteř skáčka – onu charakteristickou sekanou kytaru – 

že by opět šlo o vynález černé rasta komunity? Ale kdeže – tento hudební motiv můžeme naleznout v 

evropské hudební historii poměrně bohatě zastoupen (pochopitelně hraný jinými nástroji). Vážná hudba 

jej užívá v některých částech symfonií a dokonce jej lze slyšet i v některých lidových písních. Tímto tedy 

logicky lámeme páteř levicové argumentaci o přebírání černých hudebních motivů NS kapelami. Jako 

poslední hřeb do rakve této argumentace uveďme, že všechny kapely, které udělají nějakou takovou 

(ska) písničku, ji vždy myslí jako píseň parodující, zesměšňující a opovržlivou.92 

 

K hip hopu se NS Straight Edge staví nejvíce negativně. Kritizují neonacistickou hip 

hopovou formaci Neo Hate, neboť hip hop vymysleli černoši v Americe. I zde jsou tedy 

rasistické důvody také nepřekonatelné. Odmítají argumenty, že hip hop osloví různé sféry 

společnosti. Hip hop podle nich do hnutí nepřináší nic dobrého a je třeba ukázat mládeži, 

která ho poslouchá, až vyroste hodnotnější styly jako je hatecore, hardcore, oi, rock, 

elektronická hudba aj. Přístup k těmto novým směrům se ale neshoduje s předchozím 

tvrzením o propagaci skrze mainstream, kdy podle nich nezáleží na hudebním stylu, ale na 

tom, aby se jejich ideologie dostala k většinové společnosti. 

 

Horší je to již s hip hopem – ironicky a vyloženě výsměšně tento styl užívá formace Neo Hate. 

Zde je zbytečné polemizovat o vhodnosti. Je to však přístup ojedinělý. Avšak pokud se objevují skupiny 

chtějící mládež oslovit právě tímto stylem – musíme říci, že již byla hranice překročena. Hip hop si 

vymysleli negři v Americe jako nástroj jejich společensko-rasového uvědomění. Další vývoj tohoto 

žánru nějaké uvědomění v hip hopu zlikvidoval a nyní jsou prakticky všichni ti interpreti pouze chátrou 

bažící po penězích, krásných ženách a drsné image. K čemu tedy je taková tupá prázdnota? Pomiňme 

nyní i fakt, že o čisté „černotě“ hip hopu lze pochybovat, neboť nástroje, díky nimž je hip hop tvořen a 

presentován byl objeven bílým člověkem a negři je pouze „adoptovali“. Avšak hlasy zastávající se NS 

hip hopu tvrdí, že oslovit musíme každého a ve všech sférách společnosti, hudebních světů apod. 

Podíváme-li se však kdo tvoří scénu hip hopu a rapu, zjistíme, že zde není koho oslovovat, natož se kvůli 

těmto individuím zbavovat své důstojnosti (hraním černé hudby). Každý to může vidět na ulicích větších 

i menších měst – pozérská pubertální mládež, totálně vymytá a zbavená vlastní – bílé – identity. Věřte, 

že z tohoto vbrzku většina z nich sama vyroste a bude hledat něco hodnotnějšího (stále hovoříme o 

                                                 
92 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/09/18/nacionalni-socialismus-a-nove-smery-v-jeho-hnuti/, (datum 
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sférách hudby) a tam již musíme stát my – H8C, HC, OI, Rock, elektronická hudba atp. Ti[,] kteří 

nevyrostou[,] budou smeteni revoluční činností.93 

 

Je také zajímavé, jakým způsobem se NS Straight Edge vyjadřují ke grafity, jednomu 

z původních pilířů hip-hopu. Ke grafity mají totiž kladný postoj. Je to možné proto, že podle 

nich grafity nepochází z černošského prostředí, ale je jako „značkování území“ starý jako 

lidstvo samo. Dalším důvodem je, že sprej, kterým se grafity tvoří, je vynálezem bílého 

průmyslu. Tvorba grafity tedy pro ně znamená obohacení neonacistického hnutí, protože také 

může sloužit k propagaci. Zde je opět patrná snaha o ospravedlnění prvku, který chtějí převzít, 

ale není to pro jejich ideologii přijatelné. Nový prvek musí být reinterpretován ve shodě 

s jejich ideologií. 

Na další nový úkaz – grafity – můžeme také nahlédnout a trochu si ujasnit jak se věci mají. 

Historie grafity se táhne zhruba od 60. let[,] kdy vzniklo v Americe – mnozí (zejména levicoví) 

vyznavači tohoto uměleckého stylu tvrdí, že se objevil v negerských čtvrtích a tudíž patří negrům – 

směšnost tohoto tvrzení je nabíledni neboť svá území si označovali již od úsvitu lidstva (i úsvitu 

negerstva apod.) snad všechny skupiny, tlupy, státy, imperia a říše – tedy pokud si svá „území“ začaly 

označovat černé gangy ve městech[,] jichž se naneštěstí zmocnily, není to jejich objev. Navíc vynález 

umožňující sprejerství – sprej – je vynálezem bílého průmyslu (jistě chápete[,] co je tímto termínem 

myšleno). Zdi[,] na něž se v Americe začalo sprejovat – kdo je projektoval a stavěl – domyslete si sami. 

Tedy sprejerství nepatří do černé komunity[,] a tudíž si mezi bílou mládeží nemůže osobovat právo na 

jeho provozování pouze ta zmatená a nevědomá část mladých, která se k černé „kultuře“ hlásí. Je to 

navíc výborný nástroj propagace našich idejí. Díky NS aktivistům, kteří se grafity věnují[,] jsme my 

jako hnutí získali další tvar či další úroveň, dávají nám do rukou další nástroj na oslovení mládeže, v 

níž je naděje pro naše cíle.94 

 

3.6 Vizuální atributy NS Straight Edge 

 Jak bylo řečeno v teoretické části, neonacisté všeobecně v posledních letech usilují o 

neprovokativní začlenění do společnosti. To se týká i vizuálních atributů. U NS Straight Edge 

je z ideologických důvodů patrná snaha nosit oblečení vyrobené v Čechách nebo v Evropě. 

„Proč se snažit o zachování Evropského průmyslu, včetně oděvního je jistě jasné: je potřeba 

usilovat o zachování výrobních prostředků rozličného druhu proto, abychom po revoluci měli 

na čem vůbec vystavět fyzické předpoklady nové společnosti.“95 

                                                 
93 http://h8edgereich.wordpress.com/2008/09/18/nacionalni-socialismus-a-nove-smery-v-jeho-hnuti/, (datum 
stažení:1.6.2010) 
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stažení:1.6.2010) 
95 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/03/26/modes-robes/, (datum stažení:1.6.2010) 
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I při výběru oblečení zohledňují NS Straight Edge svůj antisemitismus. „Je jasné, že 

ve všech větších firmách a společnostech má prsty nějaký žid či skupina pejzů ať už se jedná o 

nemalé akciové podíly, či přímo členství ve vedení té či oné společnosti (např. Kenvelo je 

přímo židů)…“ 96 

Avšak ve firmách, které své oblečení vyrábějí v České republice a v Evropě, je podle 

nich možné nakupovat, i když jsou v nich Židé. Důvodem je, že tak alespoň podpoří 

zaměstnanost v České republice a v celé Evropě. Tento ústupek v ideologii naznačuje určitou 

hierarchii neonacistických cílů. Pro NS Straight Edge je zřejmě důležitější prosadit 

soběstačnost Evropy. Dá se ale předpokládat, že hned po dosažení soběstačné Evropy by byla 

myšlenka antisemitismu prosazena také. „…je nutno si uvědomit, že (prozatím) musíme hledat 

cestu menšího zla a tedy pokud se ukáže, že nějaká společnost či firma je z části ovlivňována 

židem, ale vyrábí u nás, pak nákupem jejího zboží podporujeme pracovní místo Čecha či 

Evropana…“97 

Na svém blogu vypisují oděvní značky, které jsou podle nich vhodné. Přitom 

zohledňují také to, které oděvní značky jsou vhodné pro vegany a vegetariány. Doporučují 

například značky Husky, Tilak, Hannah, Warmpeace, Condor, Gemma, Styx, Moira, Litex, 

Nugget nebo Uax. 98  

V rámci NS Straight Edge jsou jedinci, kteří pro tuto skupinu vytvářejí trička a 

mikiny, tedy speciální oblečení vyjadřující příslušnost k subkultuře. Ty mají na sobě nápisy 

NS Straight Edge, H8core, symbol X nebo názvy NS Straight Edge kapel (viz. Příloha č. 1). 

K tetování symbolu X na tělo se nevyjadřují. 

 Výrobky z Asie považují NS Straight Edge za nekvalitní. „Pokud jsme si již tedy 

sehnali nějaké to oblečení u českých firem a vyhli jsme se tak (alespoň částečně) asijské 

výrobě, nevkusu a nekvalitně …“99 Doporučují také vhodné značky bot. Uvádějí značky Baťa 

a Botas. „… jistě stojí zato poukázat též na všeobecně známé výrobce bot (bosi přeci chodit 

nebudeme) Baťa (www.bata.cz) a Botas (www.botas.cz). Mimochodem Botas vyrábí boty, 

které směle mohou obout i vegani – není zde užit žádný živočišný produkt.“100 
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3.7 Vymezení ne - NS Straight Edge vůči NS Straight Edge 

Z několika diskuzí pod články lze zjistit, jaké názory na soustavu idejí NS Straight 

Edge mají osoby, deklarující se jako ne-NS Straight Edge. Jejich názor je velmi striktní. 

Spojení neonacismu se Straight Edge rezolutně odmítají. Hodnoty subkultury Straight Edge 

jsou podle nich ve své podstatě v kontrastu k těm neonacistickým, proto nepovažují NS 

Straight Edge za součást subkultury Straight Edge. NS Straight Edge je pro ně antagonismem. 

Argumentují, že Straight Edge obsahuje především pozitivní myšlení, v jehož rámci jsou 

hodnoty jako tolerance, přátelství, mír a láska mezi lidmi, bez ohledu na původ. 

 

!!! Se sebezapřením jsem přečetl celý tento zvrácený článek plný ideologických řečí mentálně 

zvrácené existence, která spojuje nekonečně vzdálené konce světa!!! Absolutně nedokážu pochopit 

člověka, který je schopen morálně ospravedlnit lidskou genocidu a u zvířecí má problém. Jestli si to 

nepochopil, člověk stale ještě patří na planetu Zemi (pozn. pro pomalejší nacionalisty: lokalita, kde se 

nacházela i 3. říše) a je svou podstatou roven zvířeti. Pominu-li všechny fakty, tak straight edge bylo, je 

a vždy bude POZITIVNIM HNUTIM podporujícím hodnoty jako přátelství, mír, lásku, ale to co tady 

šíříš ty je jen nenávist a zase nenávist, akorát je oblečena do cizího kabátku. Jsem opravdu znechucen z 

toho, že sdílím pár životních hodnot s autorem tohoto článku. Když už jsi takový ubožák, že odmítáš 

přínos lidí, kteří se zasadili o šíření myšlenek straight edge, tak prosím nebuď pokrytec a nepoužívej 

název straight edge, který vám nepatří a který vám odporuje…101 

 

Názory na NS Straight Edge a argumenty proti nim jsou v podstatě shodné, ale pro 

ilustraci uvádím ještě jeden komentář. 

 

Existuje hnutí, které má monopol na Straight edge. Jmenuje se Straight edge. Je to odnož 

hardcore scény, nikoliv jen způsob života a neodmyslitelně k němu patří odmítavý postoj k rasismu nebo 

potlačování práv. Je také o pozitivním myšlení, které je s rasismem neslučitelné. Říkat si můžete[,] jak 

chcete, to z vás SxE nedělá. Do HC scény NS nikdy neproniknou tak, jako se to stalo se skinheads. Přeji 

příjemnou zábavu při v další šíření pomatených, pokřivených názorů.102 

 

Na tvrzení, že Straight Edge je pozitivním hnutím, reagují autoři blogu přímo 

v diskuzi. Podle NS Straight Edge je v jejich ideologii pozitivní myšlení také. Pozitivní 

myšlení podle nich není nijak v rozporu s násilím. Svoje názory si nenechávají zpochybnit a 

své odpůrce degradují. 
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Pozitivní myšlení nikterak nekoliduje s násilím? Pokud to bereš takto – nemáš nejmenší právo 

nám vyčítat prohlášení se ke sXe. Pokud je dle tebe organizované násilí (tzv. antifašismus) v naprostém 

pořádku – padá tím tvá argumentace proti nám. To co někdo hlásá o rasismu je jeho věc – očividně jste 

funkci rasismu vůbec nepochopili a stále zatvrzele soudíte dle skins počátku 90. let. 

Pokud jsi nikdy v NS nezahlédl nic pozitivního, buď si jist, že jsi hloupě zaslepen a dá se říci, že jsi 

zakrnělý. Nejsi-li schopen se na NS či obecně na protichůdné ideje podívat objektivně pohledem 

zastánců daných idejí – nikdy nebudeš skutečným soupeřem, ale jen poločlověkem. 

Straight Edge byla věc nepolitická navzdory tomu, kde se projevila poprvé. Stejně jako vy říkáte, že 

nikdy nebudeme sXe, pak my můžeme totéž tvrdit o vás a máme stejnou pravdu.103 
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4 Závěr   

  Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem u NS Straight Edge došlo ke 

spojení a reinterpretaci prvků subkultury Straight Edge a nacionálního socialismu 

(neonacismu). Je tedy také na místě klást si otázku, kdo jsou NS Straight Edge? Jsou to 

Straight Edge, kteří do své ideologie začlenili neonacismus? Nebo jsou to neonacisté, kteří do 

své ideologie začlenili ideologii subkultury Straight Edge?  

Vzhledem k tomu, že blog je adresován NS aktivistům, a že NS Straight Edge sami 

sebe v úvodu označují za nacionální socialisty. To jsou tedy dva důvody, proč se dá 

předpokládat, že jsou to neonacisté, kteří přijali také ideologii subkultury Straight Edge.   

Postoje a postavení NS Straight Edge jsou přesto trochu v rozporu. Mluví o sobě jako 

o nové soustavě idejí v rámci neonacistických skupin, ale zároveň se také označují za další 

směr v subkultuře Straight Edge. Avšak vzhledem k tomu, že ideje subkultury Straight Edge 

používají spíše jako nástroj k prosazení neonacismu, a že je ostatní Straight Edge je tak 

razantně odmítají, je adekvátnější uvažovat o nich jako o neonacistech. 

I když by se teoreticky dalo říci, že NS Straight Edge rozšiřují subkulturu Straight 

Edge, co se týče diferenciace, o další část. Mohlo by toto tvrzení vyvolávat spory, neboť 

mnoho příslušníků subkultury Straight Edge se vůči NS Straight Edge vymezují a říkají, že 

Straight Edge myšlenky si s neonacismem odporují, neboť jsou od základu pozitivní a 

tolerantní ke všem lidem bez výjimky. 

Aby NS Straight Edge mohli do své ideologie začlenit myšlenky subkultury Straight 

Edge, museli si toto začlenění nejdříve ospravedlnit, protože subkultura Straight Edge má 

levicové kořeny. Ty NS Straight Edge „odstranili“ tvrzením, že Straight Edge není pevně 

daným souborem pravidel, a proto tedy oni mohli k těmto pravidlům přidat i myšlenky 

nacionálního socialismu. K ospravedlnění jim pomohl také argument, že určité ideje 

subkultury Straight Edge vyznávali již „nacionalisté“ (tedy nacisté) za 2. světové války. 

Potřeba zdůvodnění přijetí nějakého prvku, který se neshoduje s neonacistickou ideologií, je 

zřetelná ve většině článků. Nový prvek musí být vždy reinterpretován ve shodě s jejich 

ideologií. 

NS Straight Edge reinterpretovali ideje subkultury Straight Edge tak, že převzali 

všechny její základní prvky v nezměněné podobě, ale všechny tyto prvky mají zároveň sloužit 

k prosazení ideologie nacionálního socialismu. Životní styl vegetariánství či veganství u nich 

neslouží jen k ochraně práv zvířat, ale také k prosazení soběstačnosti Evropy. Drogy 

neodmítají jen ze zdravotních důvodů a kvůli snaze o lepší sebekontrolu, ale také kvůli tomu, 
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že bez konzumace drog dokáží snadněji prosadit myšlenky nacionálního socialismu. NS 

Straight Edge odmítají promiskuitu, protože ji vnímají jako hrozbu pro čistou, rasovou rodinu. 

Důraz na utilitárnost idejí subkultury Straight Edge je možná dalším pokusem o ospravedlnění 

jejího přijetí. Neznamená to ale, že by ideje subkultury Straight Edge nebrali seriózně a 

neautenticky. 

 NS Straight Edge se neztotožňují s žádnou odnoží subkultury Straight Edge. K Hare 

Kršna Straight Edge se nevyjadřují. O Christian Straight Edge nemluví ani kladně ani záporně 

a křesťansky smýšlejícím členům NS Straight Edge nabízejí nauku Christian Identity, která je 

pro ideologii nacionálního socialismu vhodnější. S Hardline se neztotožňují, ale chovají k nim 

sympatie, neboť stejně jako oni neváhají k prosazení svých myšlenek použít násilí. 
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Anotace 

Tato bakalářská práce popisuje určitou neonacistickou skupinu, která do své ideologie 

začlenila myšlenky subkultury Straight Edge. Tato skupina se pojmenovala NS (nacionálně 

socialistická) Straight Edge.Teoretická část bakalářské práce vymezuje pojmy subkultura, 

Straight Edge a neonacismus. V empirické části jsou pak zanalyzovány články, které se 

nacházejí na internetovém blogu a NS Straight Edge v nich vyjadřují svoje myšlenky a 

postoje. Výzkumnou otázkou bylo zjistit, jak určitá část neonacistů do své ideologie začlenila 

myšlenky subkultury Straight Edge a jak je reinterpretuje. Odpovědí na výzkumnou otázku je, 

že NS Straight Edge převzali všechny základní prvky subkultury Straight Edge v původní 

podobě, ale každý prvek zároveň slouží k prosazení ideologie nacionálního socialismu (tedy 

neonacismu). 

 
 

  

Abstract 

This Bachelor’s Thesis  describes a neo-Nazi groups, which incorporate into their ideology 

the idea of Straight Edge subculture. This group is named NS (Nazi) Straight Edge. 

Theoretical part of the Bachelor’s Thesis defines the concepts of subculture, Straight Edge 

and Neo-Nazism. In the empirical part are then analyzed the articles that are found on Internet 

blogs and NS Straight Edge there express their thoughts and attitudes. The empirical question 

was to determine how some of the neo-Nazist incorporated in their ideology in thoughts of 

Straight Edge subculture and how it is reinterpreting. Answer the research question is that NS 

Straight Edge took all the essential elements of the Straight Edge subculture in its original 

form, but each element also serves to promote the ideology of National Socialism (so Neo-

Nazism). 
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Příloha č. 1 : 

 
http://h8edgereich.wordpress.com/2009/06/13/underground-alternativa/  ( obrázek na stránkách blogu NS 

Straight Edge) 

 
http://www.identity-records.cz/kategorie/trika-panska/triko-h-core-olive  (potisk na tričku) 

                                             
http://www.identity-records.cz/kategorie/odznaky (placka)             http://h8edgereich.wordpress.com/about/                     

                                                                                                           (logo H8edgereich) 

 http://h8edgereich.wordpress.com/2009/06/21/522/ (hráč napravo má  triko 

s motivem NS SXE) 

 

 


