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Abstrakt
Diplomová práce s názvem Vztah mezi československými fašistickými a
fašizujícími stranami v období první republiky spadá do období tzv. první
republiky, kterou je všeobecně označována Československá republika od 28.
října 1918 do 29. září 1938. Diplomová práce má ambici přiblížit čtenáři vztah
Národní obce fašistické a dalších fašizujících stran. V práci bude na jedné
straně představena Národní obec fašistická, jako hlavní reprezentantka
českého fašismu. Na druhé straně bude věnována pozornost Národní lize
Jiřího Stříbrného, a dále radikální části Československé strany národně
demokratické. Především z tohoto trojúhelníku vznikaly vzájemné vztahy
v českém fašismu. Do tohoto vztahu dále promlouvají další politické strany –
Národní sjednocení a Národní fronta. V práci budou rovněž zohledněny osobní
vztahy mezi Radolou Gajdou a Jiřím Stříbrným. Tyto osobní vztahy velmi
ovlivnily fašismus v období první republiky. Důležité také bude, představit si,
jak se tyto dvě osobnosti dostali k českému fašismu. Radola Gajda byl
významným československým generálem na Sibiři v první světové válce. Jiří
Stříbrný patřil mezi tzv. „muže 28. října“ při vyhlášení samostatnosti
Československa.
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Abstract
The dissertation called “The Relationship between the Czechoslovak
fascist and fascistoid Parties during in the Period of the First Republic” goes
back to the period of the so called First Republic that is generally understood
to be the Czechoslovak Republic from 28th October 1918 till 29th September
1938. The dissertation aspires to give the reader an outline of the relationship
between the National Fascist Community and other parties having fascist
tendencies. On the one hand, the dissertation will present the National Fascist
Community as the main representative of the Czech fascism. On the other
hand, it will focus on the National League of Jiří Stříbrný and also on the
radical parts of the Czechoslovak National Democratic Party. Mutual relations
in the Czech fascism were created mainly from this triangle. And other parties
show themselves as well in these relations – the National Unity and the
National Front. The dissertation will also take account of the personal
relationships between Radola Gajda and Jiří Stříbrný. Their personal
relationships had a strong influence on the fascism of the period of the First
Republic. It will also be important to show how these two persons got to the
Czech fascism. Radola Gajda was an outstanding general in Siberia in the
First World War. Jiří Stříbrný was one of the so called “men of 28th October” at
the declaration of independence of Czechoslovakia.

Keywords
Fascism, Czechoslovakia, the National Fascist Community, the National
League, the Czechoslovak National Democratic Party, Radola Gajda, Jiří
Stříbrný
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Institut politologických studií
Teze diplomové práce

Předmětem diplomové práce bude vztah mezi československými
fašistickými a fašizujícími stranami v období první Československé republiky.
Věnovat se budu pouze českým stranám. Slovenské a německé strany jsou
dosti odlišné a nebudou předmětem práce.
Fašistickou stranou v tomto období rozumíme především Národní obec
fašistickou.

Fašizující

stranu

reprezentuje

především

radikální

část

Československé národní demokracie. Cílem práce bude analýza vztahů mezi
těmito dvěma subjekty, stejně jako vztah Radoly Gajdy a Jiřího Stříbrného.
Věnovat se budu i dalším fašistickým stranám – Lize proti vázaným
kandidátním listinám, Národní frontě a Národnímu sjednocení.
V první

teoretické

části

práce

nastíním

pojmy

fašismus

a

konzervatismus. V této části budu vycházet především z teorií Andrewa
Heywooda a Noela O´Sullivana.
Dále v krátkosti představím fungování politického a stranického systému
první Československé republiky, abychom si přiblížili prostředí, ve kterém se
vztahy mezi stranami utvářely. Zde budu vycházet především z prací českých
autorů Stanislava Balíka, Víta Hlouška a Evy Broklové.
Ve druhé části práce představím vznik a fungování Národní obce
fašistické a cestu Radoly Gajdy do jejího čela. Souběžně s tím se budeme
věnovat vývoji radikální části uvnitř Československé národní demokracie, která
se samotným vznikem NOF souvisí. Dále si představíme osobnost Jiřího
Stříbrného a jeho pozici uvnitř ČSNS. Ve vývoji první republiky se podíváme i
na další fašistické strany, které vznikaly v průběhu utváření vztahů mezi NOF
a ČNSD, respektive Gajdy a Stříbrného – jsou jimi již zmíněná Liga proti
vázaným kandidátním listinám, Národní fronta a Národní sjednocení.
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V této rozsáhlejší části práce budu vycházet především z autorů, kteří
se

věnují

československému

fašismu.

Jsou

jimi

například

nestor

československého fašismu Tomáš Pasák, ale i kontroverzní autor Milan
Nakonečný. Dále budu také vycházet z dobové literatury, především pak
z časopisů, které vydávaly strany.
Hlavní otázky práce budou: Jaký byl vztah NOF k etablovaným
politickým stranám? Jak se tento vztah utvářel? Jakou roli hráli při utváření
vztahů Gajda a Stříbrný?
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Úvod
Tématem diplomové práce je vztah fašistických a fašizujících stran
v období 1. československé republiky. Vzhledem k rozsahu práce budou
předmětem zkoumání pouze české strany. Mimo práci tedy zůstanou německé
fašizující a fašistické strany, stejně jako slovenské. V práci se také nebudu
zabývat uskupením Vlajka, které se nikdy nestalo politickou stranou. Hlavním
předmětem práce bude Národní obec fašistická a její vztah k etablovaným
stranám, především pak k Československé straně národně demokratické.
Další stranou s fašizujícími tendencemi, které se budu v práci věnovat, je
Národní liga, kterou založil Jiří Stříbrný. V práci si rovněž představíme Ligu
proti vázaným kandidátním listinám, Národní frontu a Národní sjednocení.
Všechny tyto strany vznikly díky vzájemným vztahům NOF, národní
demokracie a Národní ligy. Jaké byly tyto vztahy? Jak velkou roli ve
vzájemných vztazích hrály osobní ambice?
V úvodu práce si vymezíme pojem fašismus, zjistíme, že na tento pojem
neexistuje jednotná definice. V této části práce budu vycházet především
z knih O´Sullvana Fašismus, Nolteho Fašismus ve své epoše a Paxtona a
jeho knihy Anatomie fašismu. V českém prostředí se pojmem fašismus zabývá
především Pavel Kotlán v knize Fašismus a jeho česká podoba.
V další kapitole si nastíníme fungování politického systému první
republiky. První republiku si můžeme ohraničit 28.

říjnem 1918 a

mnichovskými událostmi v září 1938. K vyhlášení samostatného státu sice
došlo 28. října 1918, ale jak si ukážeme, nebyla to záležitost pouze jednoho
dne nebo blesku z čistého nebe. Za konec první republiky je všeobecně
považováno 30. září 1938 a přijetí Mnichovské dohody. Někteří autoři však
považují za konec první republiky až 2. listopad 1938 a Vídeňskou arbitráž,
kde došlo k postoupení části území ve prospěch Maďarska. O tzv. první
republice byla napsána velká spousta knih. V práci vycházím především
z knihy Stanislava Balíka, Víta Hloušky, Jana Holzera a Jakuba Šeda, která
nese název Politický systém českých zemí 1848 – 1989. Dále v práci použiji
12

knihu Evy Broklové - Československá demokracie politický systém ČSR 1918
– 1938. Třetí knihu, která nám poslouží k přiblížení fungování první republiky,
napsal Karel Vodička a Ladislav Cabada – Politický systém České republiky.
Po dvou teoretických kapitolách se přesuneme k samotným počátkům
vzniku fašistických skupin na našem území. Prvními skupinami, které se
hlásily k fašismu, byla sdružení Národní hnutí, Červenobílí a moravští Fašisté.
Již tyto skupiny jsou úzce propojeny s národně demokratickou stranou. Od
této kapitoly budu vycházet z dobových zdrojů uložených v Národním archivu
České republiky, později také z Archivu Kanceláře prezidenta republiky. O
československém fašismu bylo také napsáno několik knih. Stěžejní je kniha
historika Tomáše Pasáka Český fašismus 1922 – 1945 a kolaborace 1939 –
1945. Tato publikace, vydaná roku 1999, byla po dlouhá léta jedinou ucelenou
knihou o českém fašismu. Druhá zásadní kniha pro tuto práci vyšla v roce
2011 a napsal ji Ivo Pejčoch, nese název Fašismus v českých zemích. Třetí
obsáhlou knihu o českém fašismu napsal kontroverzní autor Milan Nakonečný
– Český fašismus. K těmto třem musíme v neposlední řadě přiřadit i knihu
Miroslava Gregoroviče – Kapitoly o českém fašismu. Všechny čtyři publikace
jsou dobrým doplněním získaných informací v obou archivech a posloužily mi
také k ujasnění některých časových posloupností, které jsou v archivech často
nepřehledné.
Další publikace použité v práci se často zabývají jen částečnými tématy
z českého fašismu. Několik knih bylo napsáno jen o generálu Gajdovi, který se
stal nejvýraznější postavou českého fašismu. Nejobsáhlejší knihou, která
popisuje celý Gajdův život, je práce dvou autorů – Antonína Klimka a Petra
Hofmana – Vítěz, který prohrál. Generál Radola Gajda. Gajdovi v práci věnuji
jednu zcela samostatnou kapitolu. Byl to právě generál československých legií
v první světové válce, který se stal hlavní postavou českého fašismu.
Ukážeme si jeho vojenské schopnosti, díky kterým znali tohoto nejlepšího
českého generála od Velké Británie až po Japonsko. Dále si představíme jeho
spor s prezidentem Masarykem a jeho nástupcem Edvardem Benešem, který
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trval až do roku 1938, kdy i fašistický vůdce Gajda byl ochoten bránit svou
vlast proti hitlerovskému Německu.
Po představení osobnosti Radoly Gajdy se podíváme na fungování
Národní obce fašistické v politickém systému Československé republiky.
Ukážeme si několik jejích skandálů i pokusů o převrat, ale představíme si i její
politický program.
V další kapitole se roku 1929 dostává na scénu Liga proti vázaným
kandidátním listinám a Jiří Stříbrný. I tomuto zkušenému politikovi bude
věnován dostatečný prostor. Ukážeme si jeho cestu do české politiky, dále
jako „muže 28. října“, ale i jeho pád a spor s Edvardem Benešem
v Československé straně národně socialistické a jeho nucený odchod ze
strany. Jiří Stříbrný se po odchodu z národně socialistické strany upnul na
český fašismus. Po založení vlastní strany, která často měnila název, až se
ustálila Národní liga, vytvořil před parlamentními volbami 1929 subjekt - Ligu
proti vázaným kandidátním listinám spolu s NOF. Zde si ukážeme, jak
fungovalo spojení fašistické a fašizující strany, kterou byla právě Národní liga.
Zde nám vyvstává další otázka. Jak fungovalo spojení Radoly Gajdy a Jiřího
Stříbrného? O Jiřím Stříbrném příliš knih napsaných nebylo, určitě méně než o
Gajdovi. Stěžejní knihou o tomto českém politikovi je práce Libora Vykoupila –
Jiří Stříbrný, portrét politika. Kromě této knihy vycházím především z Archivu
Kanceláře prezidenta republiky, kde má svůj vlastní fond jak Jiří Stříbrný, tak
Národní liga i Liga proti vázaným kandidátním listinám.
Po volbách 1929 se přesouváme do 30. let, kde vznikají nové fašistické
či fašizující subjekty. Kromě NOF a Národní ligy si představíme Národní frontu
a Národní sjednocení, do kterého vstoupila i Kramářova národní demokracie.
Ve třicátých letech jsou na vzestupu také německé aktivistické strany, které
však nejsou předmětem této práce. Zmíním se pouze o úspěchu
Sudetendeutsche Partei ve volbách 1935. V předposlední části práce se
podíváme na postoj českých fašistů k roku 1938.
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V poslední kapitole se pokusím analyzovat vztahy mezi představenými
subjekty. Hlavní pozornost bude kladena na postoj národně demokratické
strany k českému fašismu.
Hlavními otázkami práce, které se si zodpovíme v závěru, jsou: Jaké
byly vztahy Národní obce fašistické, Národní Ligy a Československé strany
národně demokratické? Jakou pozici v těchto vztazích hrály osobní ambice?
Jak fungovalo spojení generála Gajdy a Jiřího Stříbrného?
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1 Fašismus
Pojem fašismus je těžko definovatelný a v jeho definici nepanuje shoda.
Nejširší vymezení pojmu fašismus zahrnuje nacismus a italský fašismus, ale i
mnoho jiných hnutí a režimů, u nichž je posouzení jejich fašistické podstaty
obtížné. Podle Kotlána upírají badatelé hlavní pozornost na společné a
rozdílné znaky nacismu a italského fašismu. Někteří považují obě hnutí za
natolik stejná, že je řadí pod hlavičku fašismus, jiní pojímají nacismus jako
radikální formu fašismu, zvlášť charakteristickou svým rasismem. Někdy je
nacismus chápán jako úplně samostatný a neopakovatelný fenomén, který
vyplývá ze specifičnosti německého prostředí.1 Celkem neplodná se jeví
diskuse týkající se zjištění, zda fašismus považovat za levicový, či pravicový
extremismus. Pro Lipseta je fašismus extremismem levice, pravice i středu a
v užším slova smyslu extremismus středu.2 Cílem této kapitoly není provést
podrobnou analýzu pojmu fašismus, ale nastínit některé pohledy na zkoumaný
jev a stručně charakterizovat vývoj fašismu.
V politologickém slovníku se můžeme dočíst, že fašismus je jednou
z vlivných ideologií 20. století. Tato ideologie se vyvinula jako syntéza
revolučního syndikalismu, nacionalismu a antimarxismu a vyústila v politické
hnutí rozhodně odmítající jak liberalismus a demokracii, tak marxismus.
„Fašistická ideologie zdůrazňovala nutnost vytvořit novou civilizaci na principu
kolektivistické integrace všech tříd a vrstev společnosti v harmonickou,
jednotně organizovanou masu, zvanou národ. Tuto novou civilizaci měla
vytvořit elita politická činící si výlučné právo na schopné vedení mas.“3
Jeden z nejvýznamnějších autorů, který se zabývá fašismem –
O´Sullivan uvádí, že v akademických kruzích se dodnes nedošlo k jednotnému
názoru na podstatu významu tohoto termínu. Od druhé světové války přispělo
ke studiu fašismu mnoho vědních oborů, konečný výsledek je však stále

1

KOTLÁN, P. (2009): Gajdova (ne)věrná Morava. Brno: SOKRATES, s. 3-5.
NOVÁK, M. (1997): Systémy politických stran. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 56 – 57.
3
ADAMOVÁ, K.; KŘÍŽKOVSKÝ, L.; ŠOUŠA, J.; ŠOUŠOVÁ, J. et al. (2001). Politologický slovník. Praha: C.
H. Beck, s. 61.
2
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neuspokojivý. O´Sullivan cituje Paula Hayese, který ve své knize Fašismus
začal zoufalým prohlášením, že se ani nebude pokoušet o definici fašismu.
Fašismus je podle něj jedním z těch –ismů, pro které si každý člověk může
najít vlastní definici. Americký politolog Gregor dodává, že je jen malá naděje,
že by blízká budoucnost mohla přinést nějaké zlepšení. Musel by snad nastat
zázrak, aby se všechny práce historiků, psychologů, sociologů a politologů
harmonicky sloučily v jednu obrovskou teorii fašismu.4
O definici fašismu se naopak pokouší Nolte v knize Fašismus ve své
epoše. „Fašismus je antimarxismus, který usiluje o zničení protivníka
prostřednictvím vytvoření radikálně protikladné a přece blízké ideologie a
prostřednictvím
přetvořených

použití
metod,

téměř
stále

identických

však

a

přesto

v neprolomitelném

charakteristicky
rámci

národního

sebepotvrzení a autonomie“.5
Velké množství interpretací fašismu, shrnuje Kotlán do sedmi kategorií
dle převažujícího myšlenkového proudu.
1. Pojímání fašismu jako iracionální vzpoury proti (západní)
demokratické tradici, která je produktem morální krize Evropy.
2. Odvíjení podstaty fašismu z charakteristiky vůdců Hitlera či
Mussoliniho.
3. Na fašismus je nahlíženo z hlediska příčin jeho vzniku a
myšlenkových předchůdců.
4. Považování fašismu za něco časově podmíněného, co nemá
žádnou budoucnost, co je typické jen pro meziválečné období
a po 2. světové válce nemůže sehrát již žádnou významnější
roli.
5. Charakteristiky, pro něž je fašismus reakcí (útok regresivních
sil) nebo re-akcí (odvetou nějaké skupiny na nějaký jev,
přičemž tato skupina je zpravidla reakčního charakteru). Jde
především o marxistickou interpretaci.

4
5

O´SULLIVAN, N. (2002): Fašismus. Brno: CDK, s. 33.
NOLTE, E. (1998): Fašismus ve své epoše. Praha: Agro, s. 29 – 30.
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6. Pojímání fašismu ve smyslu démonizace jako temné síly zla, a
to ve smyslu náboženském nebo psychologickém.
7. Poslední badatelé tvoří nesourodý celek. Jejich spojovacím
prvkem je to, že existenci fašismu odvíjejí od ekonomických
faktorů, především od procesu modernizace společnosti.6

1.1 Vývoj
Slovo fašismus má svůj původ v italském výrazu fascio, což doslova
znamená svazek nebo otep. Další interpretace uvádí, že je slovo fašismus
odvozeno od latinského slova fasces, jímž se označoval svazek prutů se
sekerou uprostřed. Ten byl u příležitosti veřejných průvodů v Římě nošen
magistrátními úředníky jakožto symbol úřední autority a státní jednoty.

7

Termín fascio se v Itálii začíná objevovat ke konci 19. století, kdy jej
užívali italští revolucionáři. Později ho také používali sicilští rolníci, kteří
povstali proti latifundistům a říkali si Fasci Siciliani. Nejvýznamnějšímu užití
tohoto termínu se ale dostalo na sklonku roku 1914. To si skupina levicových
nacionalistů, k níž se brzy přidal i Benito Mussolini, začala říkat Fascio
Rivoluzinario d´Azione Interventista – Revoluční svaz intervenční akce. Tato
skupina usilovala o to, aby Itálie vstoupila do války na straně tehdejších
spojenců.8
Fašismus se oficiálně zrodil v Miláně v neděli 23. března 1919. To se
v budově Milánského průmyslového a obchodního svazu, nacházejícího se na
Piazza San Sepolcro, shromáždilo na sto lidí, aby vyhlásilo válku socialismu,
neboť se protiví nacionalismu. Mezi shromážděnými byla řada válečných
veteránů, syndikalistů, intelektuálů, reportérů, ale i zvědavců. Od té chvíle
začíná Mussolini nazývat své hnutí Fasci di Combattimento, což přibližně
znamená cosi jako bojová bratrstva.9 O dva měsíce později zveřejnili fašisté
6

KOTLÁN, P. (2001) Fašismus a jeho česká podoba. Přerov: Šárka, s. 10 – 13.
PAXTON, O., R. (2004) Anatomie fašismu. Praha: NLN, s. 8.
8
PAXTON, O., R. (2004) cit.,d., s. 8 – 9.
9
PAXTON, O., R. (2004) cit.,d., s. 9.
7
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svůj první program, jenž byl směsicí veteránského patriotismu a radikálních
sociálních požadavků. Fašisté požadovali rozšíření volebního práva pro ženy
a mládež do osmnácti let, osmihodinový pracovní den, konfiskaci církevního
majetku, revizi monarchie a částečné vyvlastnění průmyslu. Programová
prohlášení fašistů však nelze považovat za definitivní obsah fašismu.
Fašistické deklarace se postupem času značně měnily v rámci jejich
pragmatické politiky.10
Popularita fašismu v Itálii rychle rostla a s tím i počet stoupenců.
Zatímco v roce 1919 měli fašisté 17 000 členů, koncem roku 1921 se k nim
hlásilo 248 000 stoupenců ve všech vrstvách obyvatel. K fašismu přešla i
velká část italských vojáků. Silnou pozici si fašisté vybudovali i na severu
země mezi venkovským obyvatelstvem. 11
V roce 1921 se Fasci di Combattimento proměnila na politickou stranu
Partito nazionale fascista. O rok později získal Mussolini moc ve státě a stal
se ministerským předsedou, to vše proběhlo po tzv. pochodu na Řím. V roce
1926 byla vyhlášena fašistická diktatura s vládou jedné strany. Itálie se stala
vzorem pro nastupující nacistické hnutí v sousedním Německu a okolní státy
v Evropě. Do druhé světové války vstoupila Itálie 10. června 1940 po boku
Německa. Po invazi spojenců však Mussoliniho vláda padla 25. července
1943. Mussolini byl zatčen a uvězněn, z vězení se mu podařilo za pomoci
německých výsadkářů utéct, ale po zhroucení fronty byl na útěku chycen
partyzány a 28. dubna 1945 popraven.12
Podle Heywooda je fašismus dítětem dvacátého století. Heywood přesto
vidí kořeny fašismu již v devatenáctém století. Píše, že fašismus vznikl do
značné míry jako revolta proti moderně, proti idejím a hodnotám osvícenství a
politickým názorům, které z osvícenství vzešly. Například Itálie nahradila
známé heslo francouzské revoluce – volnost, rovnost, bratrství – hesly typu –
věř, poslouchej, bojuj – či – řád, autorita, spravedlnost.13
10

SCHNAPP, J., T. (ed.) (2000): A Primer of Italian Fascism. Lincoln, s. 3 - 6.
PASÁK, T. (1999). Český fašismus 1922 – 1945 a kolaborace 1939 – 1945. Praha: Práh, s. 11.
12
CHARVÁT, J. (2007): Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, s. 65 – 66.
13
HEYWOOD, A. (2008): Politické ideologie: Plzeň: Aleš Čeněk, s. 220.
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Nolte považuje fašismus za meziválečný fenomén, za jednu epochu
dějin. Tato epocha je ohraničena dvěma světovými válkami. I když fašismus
existoval nebo existuje i po roce 1945 a i dnes dokáže vyvolat rozhořčené
spory, nemůže mu být připisován význam podstatný pro obraz epochy.14 To ve
své knize kritizuje O´Sullivan, nelíbí se mu časové ohraničení fašismu a
zařazení pouze do meziválečného období. Nolteho interpretace podle
O´Sullivana selhává v tom, že není schopna ukázat možnou souvislost mezi
fašismem a vývojem moderních evropských intelektuálních a politických
dějin.15
Naopak O´Sullivan je přesvědčen, že se fašismus zjevil jako „blesk
z čistého nebe“. Nástup fašismu v tomto století podle něj překvapil téměř
každého, toto překvapení bylo východiskem teoretického nepochopení a
naivismu. Pro fašismus nechaly silné ideologie velký prostor již od Velké
francouzské revoluce. Moderní evropská liberálně demokratická tradice je už
od roku 1789 poznamenána radikální nejednoznačností, která ji nejen nechala
bezbrannou vůči extrémistickým hnutím, ale dokonce podporovala jejich vznik.
Varování některých myslitelů

ale společnost nebrala vážně. Již na konci

devatenáctého století varoval švýcarský historik Jakob Burckhardt před
vzrůstajícím radikalismem. Jenže tam, kde Burckhardt rozpoznal politický
extremismus jako převažující znak evropských dějin, myslitelé této doby
obecně vycházeli z opačného předpokladu a chápali extremismus jako
nepochopitelnou historickou úchylku.16

1.2 Ideologie
Fašismus lze podle O´Sullivana definovat jako ideologii, která odmítá
omezený politický styl. Tento omezený politický styl byl jakýmsi ideálem
západní politické tradice od renesance až po první světovou válku. Ideál
omezeného politického stylu je svou podstatou spojen s vývojem státu. První
14

NOLTE, E. (1998): cit.,d., s. 29 – 30.
O´SULLIVAN, N. (2002): cit.,d., s. 18.
16
O´SULLIVAN, N. (2002): cit.,d., s. 13 – 37.
15
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moderní obraz pojetí státu se objevil koncem feudálního období v díle
Machiavelliho. Panovníci a vladaři vytvořili postupně v následujících stoletích
ze státu typickou formu evropského politického života. K osvětlení pojetí státu
vedla dlouhá tradice teoretických úvah od Machiavelliho přes Hobbese a
Locka až k Burkemu či Tocquevillovi. I přes jejich různé zájmy a spory se
všichni shodli na čtyřech charakteristických znacích státu, které dohromady
tvoří to, co O´Sullivan nazývá omezeným politickým stylem. Tyto hlavní čtyři
znaky omezeného politického stylu jsou: 1. Zákon, který je poutem
společnosti; 2. Jasná hranice mezi veřejným a soukromým životem – mezi
státem a společností; 3. Potřeba vytvářet instituce k omezení moci; 4. Stát je
obecně považován za specifickou územní jednotku.17
Fašismus dává přednost novému, zcela protikladnému politickému stylu,
který lze charakterizovat jako politický styl aktivistický. „Tento nový aktivistický
styl se v moderní době projevuje různě, ale v jeho specificky fašistické podobě
ho můžeme definovat jako styl, který za nejvyšší dobro pro člověka považuje
život nekonečného sebeobětování, prožitý v totální a militantní oddanosti
národnímu státu, jež ho absorbuje, odsouvá stranou každý jiný předmět
lidských citů vyžaduje bezpodmínečnou oddanost fašistickému „vůdci“, jehož
libovolné osobní rozhodnutí je konečným a určujícím ukazatelem dobrého a
špatného v každé sféře národního života.“18
Naproti tomu se omezený politický styl vyznačoval vztahem k právu jako
k poutu společnosti, úctou prokazovanou jednotlivci tím, že rozlišuje mezi
státem a společností, svým vztahem k ústavním formám vlády a relativně
omezenou a specifickou povahou svých teritoriálních nároků. Naopak nový
aktivistický politický styl zaměňuje právo za ideologii, nemá úctu k ústavním
formám, podřizuje jednotlivce všezahrnujícímu politickému řádu a odmítá
uznat existenci historických hranic.19

17

O´SULLIVAN, N. (2002): cit.,d., s. 38 – 42.
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Fašismus je v mnoha směrech pokračováním vzpoury proti ideám a
hodnotám, které dominovaly západnímu politickému myšlení od francouzské
revoluce, řečeno heslem italských fašistů: rok 1789 je mrtev.20
Fašismus se otevřeně rozhodl zničit pojetí státu, na němž spočíval
západní styl omezené politiky v předchozích pěti stoletích. Byl zhoubný pro
civilizovaný společenský život, tak jak se tradičně chápal na Západě.21
Fašistickou ideou je jakási organicky sjednocená pospolitost, vtělená do víry,
že v jednotě je síla.22
Tento organicismus je v jistém smyslu základním znakem fašismu.
Společnost se jeví jako organismus, jako vyvážená jednota různě důležitých
částí. Východiskem nejsou svobodná individua jako v demokracii, ale
společnost jako celek, jímž jsou tato individua pohlcena. Odtud ani vláda
nevycházela zezdola, ale ve jménu tohoto celku byla ukládána jednotlivcům
shora, a to zcela autoritativně. Ale pak ani nositelka vlády není společnost jako
celek spravedlivých občanů, ale autokratická skupina, která na sebe strhla
mocenský monopol.23 Nejvyšší dobro pro člověka fašismus vždy chápal na
mimoústavním základě. Svého vůdce omezoval jen v tom, že od něj vyžadoval
jisté množství rétorických frází. V praxi se také nezaobíral nějakým ústavním
omezením.24
Pro fašismus je stát absolutnem, představuje nepřetížitelné svědomí
národa. Jednotlivci a skupiny mají význam, jen pokud jsou ve státě. Tedy
místo lidu stát – vše pro stát, skrze stát, nic mimo stát. Uskutečňovatelem
tohoto poslání státu je fašismus, který jako protistátní potlačuje vše, co se
nekryje s jeho vůlí. 25
Ideálem fašismu je nový člověk, hrdina motivovaný povinností, ctí a
sebeobětováním. Tento nový člověk bude připraven zasvětit svůj život slávě
svého národa nebo své rasy a na slovo poslouchat svého nejvyššího vůdce. 26
20
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Dělník, úředník, zaměstnavatel, ti všichni, ať jsou jakkoli zařazeni do výkonu
jakékoli funkce, spolupracují společně na národní „výrobě“. Tvoří součást
nedílného národního společenství a jejich práva a povinnosti mohou být
vymezeny jen vzhledem k nedílnému národnímu prospěchu.27
Existují čtyři charakteristické znaky fašismu, na kterých se podle
O´Sullivana shodne většina vědců. Tyto čtyři ideje jsou nacionalismus,
rasismus, korporativismus a iracionalismus. Žádná z těchto myšlenek však
nenabízí úplně přijatelnou charakteristiku fašismu.28 Sporným znakem je zde
především rasismus, který je rysem nacistické ideologie, ale v italském
fašismu hrál poměrně malou roli a není typickým znakem fašismu. Podle
Pasáka byl rasismus a zejména antisemitismus z počátku fašismu cizí. Teprve
od roku 1938, kdy byly v Itálii zavedeny německé rasové zákony, byla „čistá
italská rasa“ dána do protikladu s židovstvím a začalo pronásledování Židů.29
Další idea, extrémní nacionalismus, je charakteristický pro reakční
skupiny, jakou je například Action Francaise, která však nebyla fašistickým
hnutím. Korporativistický ideál není opět vlastní jen fašismu. Navazuje
například na politické myšlení romantických filosofů devatenáctého století,
dále je

i obecnou tendencí rozvinuté průmyslové společnosti. A

i

iracionalismus není vlastní pouze fašismu a nemá s ním nutnou souvislost.30
Fašismus je výrazně vždy zaměřen proti něčemu: je proti rozumu, proti
liberalismu, proti socialismu, proti marxismu, proti demokracii, proti buržoazii
atd.31
U liberalismu se staví nepřátelsky proti jeho pojetí svobody, u socialismu
proti postulátu třídního boje, který uvádí s ekonomickou základnou marxismu.
Liberalistickou svobodu nahrazuje autoritou a třídní boj nahrazuje národní
solidaritou. Svým východiskem nečiní společnost rozvrstvenou v různé třídy,
ale v národní společenství, které solidárně objímá všechny vrstvy.32
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Překonaná je pak především ideologie demokratická. Fašismus popírá,
že pouhý počet nemůže řídit lidskou společnost jen díky tomu, že se
pravidelně periodicky obměňuje. Potvrzuje nezaměnitelnou, plodnou a
požehnanou lidskou nerovnost, kterou nelze převést na stejnou úroveň
takovou mechanickou a povrchní skutečností, jako je všeobecné hlasovací
právo.33
Za

stejně

materialismus.

překonanou

Připadá

mu

nauku
absurdní,

považuje
že

by

fašismus

i

marxistický

pouhými

ekonomickými

proměnami bylo možno vyložit lidské dějiny.34
Italský fašismus ve své činnosti ideově navázal na filozofii Niccoló
Machiavelliho, kterou dováděl především v oblasti teroru. Teorie terorismu,
vycházející z toho, že uchvácení moci má být doprovázeno hrůzou lidu
z panovníka a vyhubením nepřátel, jak zdůrazňoval Machiavelli, měla prioritu
ve fašistické ideologii. Fašismus se také dovolával starověkých a středověkých
filozofů, ale machiavelismus byl pro něj určující.35

1.3 Fašistický stát
Fašismus se řídil heslem: „Vše pro stát, nic proti státu, nic mimo stát“.
Tento výrok vyslovil Mussolini v milánské Scale dne 28. října 1925, kdy již byla
Itálie pevně ovládaným fašistickým státem.36
Fašistické režimy kladly důraz na ideál všemocného čili totalitního státu
v podobě krajního etatismu. Fašismus podle Heywooda obecně tíhne
k totalitarismu přinejmenším ve třech případech.
1. Extrémní kolektivismus, o kterém jsem se zmiňoval již výše,
je jádrem fašistické ideologie, stejně jako cíl vytvořit
„fašistického člověka“. Dobro kolektivu je jasně nadřazeno
dobru jednotlivce.
33
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2. Podle fašistického vůdcovského principu je vůdce nadán
neomezenou autoritou, tím je porušena liberální idea rozdílu
mezi

státem

a

občanskou

společností.

Z ničím

nezprostředkovaného vztahu mezi vůdcem a jeho lidem
vyplývá aktivní participace a totální oddanost občanů, tedy
zpolitizování mas.
3. Monistická víra v jeden jediný systém hodnot a v jeden
jediný zdroj pravdy

klade fašismus jednoznačně do

protikladu pojmů pluralismus a občanské svobody.37
Italský fašismus, i když se formálně hlásil k totalitarismu, fungoval
v určitých směrech spíše jako tradiční či personifikovaná diktatura než jako
diktatura totalitní. Například po celé období fašismu trvala italská monarchie.
Mnoho místních politických vůdců, zejména na jihu, zůstalo nadále u moci a
katolická církev si po celou dobu vlády fašistů podržela svá privilegia a
zachovala si svou nezávislost.38
Italská monarchie sice za vlády fašismu nezanikla a v čele státu stál král
s řadou významných pravomocí, ale stát byl v podstatě řízen fašistickou
vládou. Tato vláda vykonávala politiku svého vůdce „duceho“ stejně, jako jím
byla řízena „Velká fašistická rada“, která měla původně padesát členů, šlo o
sbor vedoucích fašistických funkcionářů.39
Za cíl svého programu si fašismus dal vybudování korporativního státu.
O korporativismu prohlašoval Mussolini, že je třetí cestou mezi kapitalismem a
socialismem. Korporativismus vychází z přesvědčení, že podnikání a pracovní
síly jsou vzájemně spjaty v jakýsi organický a duchovně sjednocený celek.
Základem této představy byl názor, že společenské třídy nejsou v konfliktu, ale
mohou ve vzájemné harmonii pracovat pro společné dobro a naplnění
národního zájmu. Sociální harmonie mezi podnikatelskou sférou a pracujícími
skýtá vyhlídky na morální i ekonomické oživení. Vztahy mezi třídami však
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musí zprostředkovat stát, který odpovídá za to, že národní zájmy převáží nad
zájmy jednotlivců.40
V roce 1926 se Mussolini vyjádřil k ideji korporativismu těmito slovy:
„Zřídili jsme korporativní a fašistický stát, stát nacionálního společenství, stát,
který sjednocuje zájmy všech sociálních tříd, střeží je, vyrovnává a
harmonizuje a který je současně chrání… dnes není žádný pracující Ital, který
by neměl své místo v korporacích, ve federacích, který by nechtěl být
příslušníkem živoucího organismu, který reprezentuje nacionální, korporativní,
fašistický řád.“41
Korporativní stát byl v podstatě jen politickým heslem. V praxi byl
korporativismus pouhým nástrojem, pomocí něhož fašistický stát kontroloval
hlavní ekonomické zájmy. Organizace dělnické třídy byly rozbity a soukromé
podnikání bylo vystaveno zastrašování.42
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2 Politický systém první republiky
V této kapitole si stručně představíme vznik první Československé
republiky a její ústavní pořádek. Dále se podíváme na základní prvky
fungování stranického systému.

2.1 Vznik Československé republiky
Určit počátek procesu vzniku Československé republiky je velmi složité.
Vznik československého státu nebyl jednorázovým aktem. Za oficiální vznik je
uznáván 28. říjen 1918 jako den vyhlášení nezávislé Československé
republiky. Šlo ovšem o dlouhodobý proces kulturního, společenského a
politického vývoje v českých zemích a na Slovensku. Významným impulzem
pro oživení či razantnější prosazování různých projektů dalšího politického
vývoje českého a slovenského národa bylo vypuknutí první světové války.43
Vnitřní krize Rakouska-Uherska a sílící tlak jednotlivých národních elit
nastartovaly proces rekonstrukce střední Evropy. Tuto příznivou situaci
doplnilo cílevědomé úsilí skupiny českých a slovenských politiků, především
Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika.
Následný vznik samostatného československého státu představoval naplnění
během první světové války zformovaného politického programu.44
Politický program se rodil ve dvou liniích. Především kolem skupiny
zmíněných tří politiků v zahraničí, která je označována jako „Masarykova
zahraniční akce“. Druhá skupina působila doma, v čele tohoto domácího
politického bloku stál Karel Kramář.
V průběhu první světové války padalo mnoho návrhů, jak by měla být
Evropa uspořádána po válce. Také

Masaryk

byl

v určitých

obdobích

zastáncem různých projektů středoevropských a balkánských federací, které
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měly v demokratické podobě nahradit rakousko-uherskou, ruskou, pruskou či
dokonce osmanskou monarchii. Rozhodující však byl rok 1917

a vstup

Spojených států amerických do války. Americký prezident Woodrow Wilson se
stal politickou autoritou, která byla schopna požadavky národních skupin
v exilu skutečně podpořit. Teprve Wilson se stal v Masarykově zahraniční akci
partnerem, o něhož bylo možné se opřít. Stále ale byla tato snaha
neuskutečnitelná bez podpory domácích politiků. Podporu v českých zemích a
na Slovensku získával Masaryk jen pomalu. Na domácí scéně bylo
nejdůležitější, že se Karlu Kramářovi podařilo z několika politických subjektů
vytvořit Českou státoprávní demokracii a v roce 1918 přijmout tzv. Tříkrálovou
deklaraci, v níž se politici přihlásili k myšlence sebeurčení národů. Dalším
podstatným bodem bylo uznání České národní rady francouzskou vládou za
prozatímní vládu Československa.45
Po zveřejnění Andrássyho nóty, uznávající česko-slovenské zájmy a
žádající prezidenta Wilsona o zprostředkování válečného příměří, se 28. října
1918 vytvořily v pražských ulicích spontánní demonstrace, které oslavovaly
Masaryka, Wilsona a společný stát Čechů a Slováků. Národní výbor vedený
„muži 28. října“ – Švehlou, Soukupem, Stříbrným a Rašínem – využil příznivé
situace k převzetí správy nad českými zeměmi. Rašín ihned koncipoval zákon
O zřízení česko-slovenského státu a Manifest československého lidu. Za
Slováky tento zákon a manifest podepsal dodatečně Vavro Šrobár, který se
tak stal pátým z „mužů 28. října.“46
V prohlášení nezávislosti československého národa prozatímní vládou
československou z 18. října 1918, v němž se Masaryk, Štefánik a Beneš hlásí
k ideálům moderní demokracie a k americkým principům formulovaným
prezidentem Wilsonem, jsou uvedeny hlavní zásady ústavy: „Československý
stát bude republikou… zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy,
literatury a umění, slov, tisku a práva shromažďovacího a petičního. Naše
demokracie bude spočívati na všeobecném právu hlasovacím;… Práva
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menšiny budou chráněna poměrným zastoupením; národní menšiny budou
požívati stejných práv. Vláda bude mít formu parlamentní… Stále vojsko bude
nahrazeno milicí… Naše ústava postará se účinnou rozumnou a spravedlivou
vládou,

která

vyloučí

jakékoliv

zvláštní

výsady

a

znemožní

třídní

zákonodárství.“47

2.2 Ústava
Ústava Československé republiky byla přijata 29. února 1920. Text
ústavy přihlédl k několika cizím vzorům, které ovšem přizpůsobil domácím
poměrům a záměrům. Kromě francouzské a americké ústavy se uplatnila
ústava rakouská, německá, švýcarská i anglická. Hlavní vzor vidí Broklová
v ústavní listině francouzské třetí republiky a v ústavě americké, ze které byla
prakticky doslova převzata preambule. I když ústava vznikla bez podílů
Němců, obsahuje převážně germánské právo a také rakouské ústavní zákony
z roku 1867.48
Do února 1920 platila tzv. prozatímní ústava, která byla přijata 13. 11.
1918. Národní výbor se rozšířil na 256 členů a také se přejmenoval na
Národní shromáždění. To bylo jedinou komorou vykonávající zákonodárnou
moc pro celý stát. Národní shromáždění také volilo prezidenta republiky i
předsedu a členy vlády. Prozatímní ústava byla podepsána „muži 28. října“ –
Soukupem, Švehlou, Stříbrným, Rašínem a Šrobárem.49
Samotná únorová ústava už je mnohem rozsáhlejší než prozatímní
ústava. Zatímco prozatímní obsahovala pouze 21 paragrafů, ústava z roku
1920 obsahovala již 134 paragrafů. V samém úvodu ústavy se píše, že
československý stát je demokratická republika, jejíž hlavou je volený
prezident. Moc je zde rozdělena na zákonodárnou, výkonnou a soudní.
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V ústavě jsou také obsažena jak práva, svobody a povinnosti občanů, tak
ochrana národnostních, náboženských a rasových menšin.50

2.3 Moc zákonodárná
První republika se po svém vzniku přihlásila k parlamentarismu jako
znaku moderních demokratických států. Přechodovou funkci do přijetí
prozatímní ústavy vykonával Národní výbor československý s mandátem moci
zákonodárné i výkonné. V čele stál Karel Kramář a zastoupení stran
odpovídalo výsledkům voleb do rakouské říšské rady 1911. Po přijetí
prozatímní ústavy bylo ustanoveno jednokomorové Revoluční národní
shromáždění. Opět nebylo zvoleno, ale jmenováno a kooptováno politickými
stranami a rozšířeno o zástupce Slovenska.51
V únorové ústavě byla zvolena tzv. klasická varianta parlamentarismu,
tedy vzájemné kontroly vlády a parlamentu s převahou dvoukomorového
Národního shromáždění. Vzorem pro Národní shromáždění se stalo
francouzské Národní shromáždění z roku 1871.52
Národní shromáždění se skládalo z Poslanecké sněmovny a ze Senátu.
Poslanecká sněmovna měla 300 členů, kteří se volili podle všeobecného,
rovné, tajného a přímého hlasovacího práva dle poměrného zastoupení, stejně
jako 150 senátorů. Volby byly vždy stanoveny na neděli. Volební období
Poslanecké sněmovny bylo šest let, Senátu osm let. Aktivním volebním
právem disponovali občané Československa bez rozdílu pohlaví, kteří
překročili věkovou hranici jedenadvaceti let pro Poslaneckou sněmovnu a
šestadvaceti let pro Senát. Pasivní volební právo bylo stanoveno třiceti roky do
Poslanecké sněmovny a pětačtyřiceti do Senátu opět bez rozdílu pohlaví.53
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Ve volebním systému nebyl zakotven princip omezovací klauzule,
s výjimkou voleb 1935, kdy byla zavedena dvouprocentní hranice. Podle
ústavy měla být každá z komor volena v jiném časovém období, ale v praxi
docházelo k rozpuštění Senátu prezidentem republiky před vypršením
volebního období, aby se volby do obou komor parlamentu konaly současně.
To ovšem vedlo k oslabování kontrolní funkce Senátu. Ten byl slabý i co se
týče dalšího mocenského souboje s Poslaneckou sněmovnou – pouze
Poslanecká sněmovna mohla vyslovit důvěru či nedůvěru vládě a měla
poslední slovo v zákonodárném procesu. Senát měl výrazně nižší politický vliv
a fungoval spíše jako instituce odborná a poradní.54
Broklová jde ve své práci ještě dál a tvrdí, že Senát nebyl zrušen jen
kvůli tomu, aby se nemusela měnit ústava, a že byl zaopatřovacím místem pro
vysloužilé politiky. Rozhodně však nebyl Senát ochranou voličstva proti
nadvládě stran v Poslanecké sněmovně. Nebylo tajemstvím, že pro obě
sněmovny se vše závazně rozhodovalo ve výkonných výborech politických
stran.55

2.4 Moc výkonná a vládní
Nositeli moci výkonné a vládní byli prezident republiky a vláda. Únorová
ústava dávala vládě téměř veškerou výkonnou moc s výjimkou kompetencí
výslovně vyhrazených prezidentu republiky.

2.4.1 Prezident
Prvním prezidentem samostatné Československé republiky se stal
Tomáš Garrigue Masaryk, který byl zvolen v době své nepřítomnosti při
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ustavující schůzi Revolučního národního shromáždění 14. 11. 1918. Ústavní
slib vykonal první prezident po svém návratu do nové vlasti 21. 12. 1918.56
V únorové ústavě byl prezidentovi přiřknut sedmiletý mandát, omezený
na dvě funkční období. Masaryk byl však z tohoto ustanovení vyňat vzhledem
ke svým „zásluhám o stát“. Vzhledem k jeho věku se však příliš nevěřilo, že
bude prezidentský mandát vykonávat delší dobu. I proto bylo pasivní volební
právo stanoveno na nestandardních pětatřicet let a umožňovalo tak případnou
kandidaturu Edvarda Beneše. O možných náhradnících za Masaryka se
uvažovalo již v roce 1920, kdy byl prezident vážně nemocen. Nakonec funkci
prezidenta vykonával až do roku 1935, kdy se vzdal svého úřadu. Poprvé byl
zvolen v řádných volbách 27. 5. 1920, poté ještě dvakrát v letech 1927 a
1934.57
Prezident byl volen na společné schůzi obou parlamentních komor.
Funkcí prezidenta bylo zastupování státu navenek, sjednávání a ratifikace
mezinárodních smluv, přijímání a pověřování velvyslanců. Pouze prezident
měl právo vyhlásit válečný stav. Za určitých okolností měl prezident právo
rozpustit obě komory Národního shromáždění. Prezident také disponoval
právem suspenzivního veta v zákonodárném procesu.58
Kromě ústavních

pravomocí se prezident Masaryk uchyloval i

k mimoústavním činům. Tato praxe spočívala především v psaní dopisů
nastiňujících názor prezidenta každému nově jmenovanému ministrovi, jak by
měl vykonávat povinnosti a správně sloužit.59
Další oblastí, kde prezident posiloval svou pozici na úkor chybějících
přímých pravomocí, byly celospolečenské problémy a konflikty, kde se často
stával arbitrem. My se později podíváme na dvě takové kauzy, kde sehrál
prezident Masaryk velkou roli, jedná se o kauzy Jiřího Stříbrného a Radoly
Gajdy. Masaryk zde využíval dva aparáty – kancelář prezidenta a skupinu,
která se nazývala Hrad. První aparát využíval k zisku citlivých informací,
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personálním zásahům či finančním vstupům. Skutečným institucionálním
ztělesněním Masarykovy role v politice byl Hrad. Jednalo se o formálně
nepolitickou síť osob, soukromě a názorově spřízněných s prezidentem. Do
roku 1925 se Hrad profiloval především jako protiváha politických stran. Od
začátku 30. let se pak dostala do popředí otázka pozice a strategie ČSR
v mezinárodních vztazích. Působení Hradu bylo silně kritizováno především ze
strany Karla Kramáře.60

2.4.2 Vláda
Předsedu a členy vlády jmenoval a propouštěl prezident republiky.
Vláda byla odpovědná poslanecké sněmovně, která jí mohla vyslovit
nedůvěru. K vyslovení nedůvěry vládě bylo třeba přítomnosti nadpoloviční
většiny poslanců a nadpoloviční většiny hlasů. Hlasování probíhalo podle
jmen. Návrh na vyslovení nedůvěry musel být podepsán minimálně sto
poslanci. Vláda mohla také sama požádat poslaneckou sněmovnu o vyslovení
důvěry. Pokud poslanecká sněmovna vyslovila vládě nedůvěru anebo zamítla
vládní návrh na vyslovení důvěry, musela vláda podat demisi do rukou
prezidenta republiky. Ten následně určoval, kdo povede vládní věci, dokud
nebude ustanovena nová vláda.61
Vláda byla usnášeníschopná, pokud byla kromě předsedy nebo jeho
náměstka přítomna nadpoloviční většina ministrů. Vláda rozhodovala ve sboru
zejména o vládních předlohách pro Národní shromáždění, o věcech politické
povahy a o personálních záležitostech, jako bylo jmenování soudců, státních
úředníků atd.62
V závislosti na poměrném volebním systému a neexistenci volebního
prahu se do Národního shromáždění dostával větší počet politických stran.
Proto se jako nutnost jevilo vytváření koaličních vlád jakožto prostředku
60

BALÍK, S., HLOUŠEK, V., HOLZER, J., ŠEDO, J. (2006): cit.,d., s. 64 – 65.
Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. (online). PSP. (cit.
2012-2-13). Dostupný z www: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html.
62
Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. (online). PSP. (cit.
2012-2-13). Dostupný z www: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html.
61

33

k získávání většiny v obou komorách parlamentu. Prvorepubliková politická
praxe nabízela čtyři základní typy koaličních vlád: všenárodní, rudo-zelenou,
občanskou (panskou) a širokou. Složení jednotlivých koalic si představíme
níže.63
Ve dvacetiletém trvání první republiky se celkem vytvořilo osmnáct vlád
ve zmíněných čtyřech koalicích. S průměrnou délkou patnácti měsíců
životnosti vlád patřilo Československo k vedoucí skupině států s nejvyšší
stabilitou vlád.64

2.5 Stranický systém
V první Československé republice měly politické strany od počátku
výjimečné postavení. Byly základní součástí struktury politického systému a
zároveň zasahovaly do řady nepolitických oblastí společenského života.65
Československý stranický systém byl složen z několika samostatně
existujících stranických soustav. Tyto soustavy se až do roku 1918 vyvíjely
relativně autonomně v různých částech budoucího Československa. Šlo o
stranické systémy stran českých, moravských, slovenských, stranické
soustavy rakouských Němců a Poláků, Maďarů na Slovensku a také
politických organizací východoslovanských. Dominantní stranicko-politickou
soustavou se v nově vzniklém Československu stal český stranický systém.
České politické strany a jejich hlavní představitelé se během roku 1918 ujali
tvorby nového státu a jeho základních institucionálních a systémových
charakteristik. V průběhu let 1918 – 1919 se sice všechny hlavní české
politické strany přejmenovaly na československé, ovšem jejich politika byla
koncentrována v rukou českých politických elit. Československý stranický
systém tak byl od počátku konstruován jako český.66
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Dalším výrazným projevem dominance českých politických stran bylo
vytvoření tzv. Pětky. Šlo o výbor pěti nejsilnějších politických stran – agrární
stranu, národní demokracii, lidovou stranu, národní socialisty a sociální
demokracii. Tato neústavní instituce působila v letech 1920 – 1926 a na jejích
jednáních se rozhodovalo o zásadních politických otázkách, které měly být
projednávány v parlamentu.67
Závažným problémem stranicko-politické scény první republiky byla
strnulost a malá obměna politických elit. Politické strany byly prakticky po celé
období první republiky vedeny politiky, kteří se do jejich čela postavili mnohdy
již před vznikem Československa. Prakticky jedinou příčinou záměny
politických elit bylo úmrtí, výjimku představovala komunistická strana, které
diktovala změny Komunistická internacionála. Stabilita politických elit byla
zajištěna také některými prvky, které byly zavedeny do politického systému.
Jedná se především o institut vázaných kandidátních listin, který politickým
stranám umožňoval dokonalou kontrolu nad obsazováním poslaneckých a
senátorských křesel. Dalším důležitým prvkem byl imperativní mandát a
praktická činnost Volebního soudu. Tato instituce rozhodovala o případech
poslanecké a senátorské neposlušnosti vůči stranickým diktátům. Poslanci a
senátoři, kteří se postavili proti vůli svých politických stran, byli zbaveni
mandátu. Poslanci a senátoři tak byli pod neustálým dohledem svých
politických stran, proto můžeme chápat politické strany v období první
republiky za silně centralistické.68
Stranický systém se dal rozlišovat na bázi několika kritérií, ať už to byla
štěpící linie národnostní, ideová či sociální. Pro krátké přiblížení politických
stran nám poslouží ideové rozlišení. Velmi silnou pozici měl levicový tábor,
který tvořily především čtyři strany - Československá sociálně demokratická
strana

dělnická,

Československá

strana

národně

socialistická,

Československá strana sociálně demokratická a Komunistická strana
Československa. Potencionální levici podporovala také německá sociální
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demokracie. Centristickou stranou byli agrárníci neboli Republikánská strana
československého lidu zemědělského a malorolnického. Ta dokázala vyhrát
volby 1925 a 1929, byla tedy nejsilnější politickou stranou a základním
stavebním kamenem pro většinu koalic. Specifickou pozici si udržel politický
katolicismus v podání Československé strany lidové. Pravicovou část
zastupovala Československá národní demokracie.69
Specifické

postavení

v levém

táboře

měla

Komunistická

strana

Československa. KSČ představovala v politickém systému Československé
republiky

v podstatě

cizí

element.

Dodržovala

příkaz

Komunistické

internacionály a vystupovala proti všem vládním předlohám a návrhům
občanských stran, proti vnitřní a zahraniční politice ČSR. KSČ se ocitla
v naprosté izolaci a její koaliční valence byla nulová, až od poloviny 30. let se
dá hovořit o jakémsi eventuelním vstupu do koaličních vlád.70
Typickým rysem stranického systému první republiky byla jeho
fragmentace. Faktorů ovlivňujících fragmentaci stranického systému bylo
několik, ať šlo o již zmíněnou historickou příčinu a existenci několika
stranických systémů vedle sebe, národnostní či sociální příčinu, dalším
důvodem byl i volební systém. Poměrný volební systém dával příležitost
proniknout do parlamentu poměrně velkému počtu politických stran.
V poslanecké sněmovně se zpravidla ustavilo 15 -16 poslaneckých klubů. Jak
již bylo řečeno výše, za této situace nebylo možno, aby některá z politických
stran mohla dosáhnout nadpoloviční většiny mandátů, a proto bylo běžné, že
se

vytvářely

vládní

koalice.

Parlamentní

volby

se

v meziválečném

Československu uspořádaly celkem čtyřikrát, a sice v letech 1920, 1925, 1929
a 1935.71 Žádné ze stran se nepodařilo dosáhnout výraznější převahy. Volební
výsledky nejsilnějších politických stran se pohybovaly do patnácti procent.
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Výjimkou byl jen úspěch sociální demokracie v roce 1920, kdy dostala přes
pětadvacet procent hlasů.72
Nyní si blíže přestavíme složení vládních koalic, které jsme si
pojmenovali výše.
1. Koalice celonárodní je také označována jako koalice všenárodní.
Za takovouto koalici můžeme považovat kabinet Karla Kramáře od
listopadu 1918 do července 1919. Tuto koalici tvořili národní
demokraté, národní socialisté, agrárníci, sociální demokraté,
slovenský klub a lidovci. Podruhé byla tato koalice sestavena pod
vedením Edvarda Beneše v letech 1921 až 1922 a poté ještě
dvakrát v letech 1923 – 1926, kdy byl premiérem Švehla. Do
poslední koalice byla přizvána ještě jedna strana – živnostnickoobchodnická.
2. Rudo-zelenou koalici sestavoval dvakrát Vlastimil Tusar, a to
v období od července 1919 do května 1920 a od května 1920 do
září stejného roku. Ideově podobnou koalici tvořili národní
socialisté, sociální demokraté a agrárníci.
3. Panská koalice bývá též nazývána jako občanská či českoněmecká. Jako první tuto koalici sestavoval Antonín Švehla a
trvala v rozmezí od října 1926 do února 1929. Druhou panskou
koalici sestavoval František Udržal v únoru 1929 a trvala do
prosince 1929. V koalici byly poprvé němečtí křesťanští sociálové
a agrárníci, dále pak Hlinkova ludová strana, národní demokraté,
agrárníci, lidovci a živnostníci.
4. Široká koalice je známá také pod názvem koncentrační koalice.
Tato koalice trvala s několika různými obměnami od prosince
1929 až do roku 1938. Jako první vedl vládní koalici pod tímto
názvem František Udržal, dalším třem vládám předsedal ve 30.
letech Jan Malypetr a tři vlády vedl rovněž Milan Hodža. Tyto
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koalice tvořily jak československé strany, tak německé strany i
různé malé subjekty.73

73

BALÍK, S., HLOUŠEK, V., HOLZER, J., ŠEDO, J. (2006): cit.,d., s. 58 – 59.

38

3 Vznik českého fašismu
V nově vzniklé Československé republice po první světové válce vznikla
a působila řada nacionalistických hnutí. Tato hnutí se vyznačovala radikálními
politickými postoji, ale nedisponovala velkou členskou základnou. Hnutí
spojovala nespokojenost se stávajícími hospodářskými a politickými poměry.
Obavy rovněž spatřovala v německém a maďarském iredentismu. Další
ohrožení viděla v šířícím se komunismu a v možnosti šíření bolševické
revoluce.74
V Itálii se navíc násilně zmocnil moci Benito Musssolini. Podle
Čechurové je možné říci, že Československá strana národní demokracie v této
fázi Mussoliniho příchod přivítala, i když ovšem nikoli bez výhrad. Vzestup
italské ekonomiky a silnější liry pak oceňoval především Alois Rašín, proti
kterému se zvedla vlna nevole v levicovém tisku. Také Mladá generace
národní demokracie se dovolávala italských vzorů.

75

První zprávy o českém fašismu se objevily již v roce 1922, kdy se
vystupňoval český nacionalismus. Výskyt fašismu je spjat především s národní
demokracií, vedenou Karlem Kramářem. První fašistické skupiny měly
z počátku mlhavý program. Byl výbojně nacionální, zaměřený hlavně proti
Němcům, ale i jiným „cizákům“, dále byl proti internacionalistickým socialistům
a „národně vlažnému“ Hradu. Vyskytoval se v něm i antisemitismus,
požadoval vládu silné ruky a očistu státu. Nutno však dodat, že nebyl tak
militantní jako v sousedních státech, kde proti stávajícím režimům vyšla do ulic
ozbrojená sdružení bývalých vojáků. Český fašismus zdůrazňoval sociální
spravedlnost, ale rezolutně odmítal Marxův socialismus. V letech 1922 – 1923
vzniklo několik krajně pravicových nacionalistických skupin, které se za necelé
tři roky spojily v jednu fašistickou stranu. Zpočátku vyvíjelo relativně
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samostatnou činnost hnutí Červenobílých, Národní hnutí a Českoslovenští
fašisté.76

3.1 Národní hnutí
Počátky Národního hnutí můžeme vysledovat již v březnu roku 1922, ke
skutečnému vzniku však došlo až na sklonku téhož roku. Dne 18. listopadu
přinesl časopis Národní demokracie zprávu o utvoření Národního hnutí.77
Prvotní provolání se neslo v duchu, že „i přes obnovu státu po třistaleté porobě
statisíce našeho lidu znovu otročí Berlínu, Vídni a Moskvě! Cizáctvo tu velí!
Nejsme stranou, jsme očistným národním hnutím. Hnutím čistě, ba vášnivě
národním!“ Pod toto provolání se podepsali Eduard Ryba, Věnceslav
Bukovský a František Fiedle.78
Národní hnutí bylo v širším smyslu spojeno s národní demokracií, samo
bylo spíše politickým klubem či hnutím než autonomní jasně vyprofilovanou
politickou stranou. Největší počet příznivců mělo Národní hnutí v hlavním
městě, a to především díky vášnivému řečníkovi Viktoru Dykovi. V dalších
městech či na venkově bylo hnutí také aktivní, ale nerovnoměrně, poměrně
početné bylo například v Brně.79
V Brně se ustanovilo Národní hnutí 1. března 1923, kde bylo evidováno
pět set stoupenců. V čele hnutí v Brně stál Bohumil Baxa, profesor
Masarykovy univerzity.80
Dle jednacího řádu Národního hnutí bylo toto hnutí volným
sdružením

vlasteneckých,

národně

smýšlejících

příslušníků

národa

československého, jehož ústředí sídlilo v Praze. Účelem Národního hnutí bylo
zabezpečit republiku československou národu československému jako stát
národní, pečovat o otázky národní, jak po stránce kulturní, tak hospodářské.81
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Národní hnutí se skládalo z ústředního výboru výkonného se sídlem
v Praze, dále z krajských výborů výkonných, z okresních výborů a z odboček
místních.82 Členem národního hnutí se mohl stát pouze Čechoslovák ryze
národního a republikánského smýšlení bez ohledu na politickou příslušnost.
Pouze komunista nemohl být současně členem Národního hnutí a své strany.
Místo v Národním hnutí nebylo rovněž pro Židy. Hnutí nestálo proti
židovskému náboženství, ale považovalo Židy za nespolehlivé příslušníky
československého národa. Přistupující člen byl přijat, pokud se pro jeho přijetí
vyslovila prostá většina výboru místní odbočky. Po půl roce statusu člena
mimořádného byl žádající přijat za řádného člena. Národní hnutí usilovalo o to,
aby jeho příslušníci šířili národní ideu ve svých stranách.83
Národní hnutí bylo organizováno přísnou vojenskou kázní. Řídilo se
heslem „Jednotlivec není ničím, celek vše“. Svého vůdce si chtělo vychovat a
vybrat ze svého středu. Národní hnutí žádalo, aby byly přesně dodržovány
zákony. Odmítalo rovněž válku a boj, přesto chtělo národní očistu. Voleb se
však neúčastnilo.84
V italském fašismu vidělo Národní hnutí příklad lásky, sebezapření a síly
myšlenky. Nechtělo však napodobovat cizí vzor, vždyť národ československý
byl

jiný

než

národ

italský.

Podle

národního

hnutí

bolševismus

v Československu nepronikl tak hluboko do srdcí jako v Itálii, která byla
zbolševizována a fašismus ji zachránil. S italským fašismem mělo podle
Jeřábka Národní hnutí společné pouze dva body – národní cit a povznesení
národní výroby.85
Své myšlenky zformovalo Národní hnutí do malé šestnáctistránkové
brožurky, která nesla název Českým vlastencům.86 Na obálce této brožurky byl
také znak Národního hnutí – kolmý zlatý meč s písmenkem N (národ) v kruhovém
lipovém věnci na podkladě československé trikolory. Brožurka začínala i končila
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přihlašovacím

listem

k Národnímu

hnutí.87

V národní

otázce

je

zde

zdůrazněno, že Národní hnutí chce vrátit lid svému národu, vymanit se z cizích
služeb a nikomu neotročit. Nepodléhat cizím vzorům a povznést sebevědomí
národa. Po stránce politické bylo nejdůležitější zrušení vázaných kandidátních
listin, v nichž spatřovalo všechno zlo a úpadek politického systému.88
Dále se mezi lid šířilo provolání „Národe československý“.89 V tomto
provolání se píše, že nejsme dosud ve svém státě doma, jako je Ital v Itálii,
Němec v Německu či Francouz ve Francii. Národnímu hnutí se nelíbilo, že
domácí i cizí rozvratníci útočili na stát, na republiku. Že cizí zaměstnavatelé
vyháněli českého a slovenského dělníka z práce a brali cizince, že na úřadech
se často nemluvilo česky. Varují před druhou Bílou horou nebo Lipany. Proto
volají bratry Čechy a Slováky, ať se k nim přidají. Společně vytvoří silný
demokratický a republikánský československý stát národní, který bude
bezpečnou zárukou rozkvětu a štěstí národa, všech jeho vrstev.90
Na členské schůzi 8. února 1923 ujišťoval Červenka, že Národní hnutí
nemá

nic

společného

Československými fašisty,

s
ani

dalšími

nacionalistickými

s Červenobílými,

ale

že

skupinami
pracuje

-

pouze

s rozumem a předem uváženými směrnicemi ku prospěchu národa a státu.
Organizaci červenobílých označil jako o mnoho radikálnější a o moravských
fašistech ani nemluvě. Národní hnutí znovu označil za úplně samostatnou,
bezpolitickou organizaci, tedy za hnutí v pravém slova smyslu. Dále zdůraznil,
že pracují cestou čistě legální, což se o dalších různých klubech říci nedá.91

3.2 Červenobílí
Koncem roku 1922 vznikla skupina pod názvem Červenobílí. V podstatě
šlo také o volnou odnož Československé národní demokracie. Skupina se
rekrutovala jednak z odborové organizace této strany, tzv. národního
87
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dělnictva, a jednak ze studentských spolků právníků a mediků. Důležitou roli
zde hrál právnický studentský spolek Všehrd. Organizace Červenobílých měla
přibližně třináct set členů a v jejím čele stáli pozdější nestoři českého fašismu tajemník Československé národní

demokracie Josef Kučera, dr. Jiří

Branžovský a ing. Zdeněk Zástěra. Také hesla Červenobílých pocházela
z arzenálu národní demokracie – „Nacionalismem k lidství“, „Práce pro vlast se
neplatí“, „Ne socialism – ale láska k národu“. Skupina vydávala i vlastní
časopis, který nesl název „Výzva Červenobílých“.92
V listopadu 1922 bylo na právnické fakultě v Praze vyvěšeno provolání
„Čechům a Slovákům“.93 Sami červenobílí se v tomto provolání označují za
hlasatele národního sebevědomí a vroucí lásky k vlasti a národu. Slouží jedině
svému československému národu, nikoli některé politické straně, dále
demokracii a svobodě, a ne diktátu a stranické chamtivosti. Chtěli sdružit pod
prapor běločervený všechny upřímné a roduvěrné Čechy a Slováky. Dále
chtěli ve svém provolání, aby jedině jazyk československý byl jazykem
státním. Opět jedním z nejdůležitějších bodů bylo odstranění vázaných
kandidátních listin, jimiž byla lidu i poslancům odňata možnost projevu
svobodné vůle a které proměnily Československo ve stát politických stran.
Pod provolání se za ústřední výbor podepsali Branžovský, Čapek, Král,
Kurfüst, Skála a Zástěra.94
V dalším

provolání

„Lide

československý“

z konce

roku

1922

Červenobílí shrnují svůj program, či snad požadavky k dokončení velkého
osvobození Československého národního státu.
1. Chceme, aby jedině náš jazyk Československý byl jazykem
státním a chceme, aby veškeré projevy svrchovanosti státní nesly
se duchem národním.
2. Chceme, aby na prvních místech stáli jen prví z prvých, aby
k zastávání míst ve správě státní jedinou legitimací byla skutečná

92

GREGOROVIČ, M. (1995): Kapitoly o českém fašismu. Praha, Lidové noviny. s. 19 – 20.
Viz příloha č. 5.
94
Čechům a Slovákům. Praha, Národní archiv. Fond 225, k. 50.
93

43

odborná znalost a mravní hodnota a ne legitimace té či oné
politické strany.
3. Chceme, aby z vojska a ze státní správy odstraněni byli živlové
rozvratní a národně nespolehliví a odborně nekvalifikovaní.
4. Chceme, aby vrahům a velezrádcům nebyla udílena milost za
žádných podmínek.
5. Chceme, aby odstraněny byly vázané kandidátní listiny, poskvrna
to demokratismu a instituce, již odňata byla lidu možnost projeviti
svobodně svoji vůli.
6. Chceme, aby pozemková reforma, jako jeden z nejdůležitějších
problémů celostátních nebyla řešena pod vlivem politických stran,
nýbrž čistě s hlediska národního a národohospodářského.
7. Chceme, aby hranice státní byly bezpodmínečně zachovány a
energicky proti každému hájeny.
8. Chceme, aby naši hraničáři za svůj statečný boj nebyli trestáni
státní nevšímavostí, ale byli v každém ohledu co nejvíce
podporováni a chráněni.
9. Chceme, aby školy byly odpolitisovány a zakázána účast dětí a
mládeže pod 16 let na politických projevech, neboť je nepřípustno
otravovati duši dítěte vštěpováním stranické zášti.
10.

Chceme, aby proti zrádcům a všem škůdcům republiky

zakročilo se s veškerou přísností zákona bez ohledu na
příslušnost k té které politické straně.
Otázku odstranění vázaných kandidátních listin chtěli červenobílí řešit
ihned plebiscitem. Prohlášení je zakončeno větou.: „V postupu proti živlům
státní existenci zachováme se dle principu Proti idei – ideu, proti pěsti – pěst.“
Celý text je podepsaný pouze Červenobílí.95
Dne 5. ledna 1923 byl před svým domem postřelen dvěma výstřely
ministr financí Alois Rašín. Atentátníkem byl devatenáctiletý levicový radikál
(bývalý člen KSČ) Josef Šoupal, který byl bezprostředně po činu zatčen.
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Rašína odvezla sanitka do podolské nemocnice, kde po řadě operací 18.
února 1923 podlehl poranění míchy v oblasti hrudníku.96
Atentát na Aloise Rašína byl bezprostředním důvodem k prvnímu
vystoupení Červenobílých. V odpoledních hodinách stejného dne, kdy byl
atentát proveden, se na Václavském náměstí v Praze sešel tábor pravicových
skupin, na kterém promluvil kromě jiných národnědemokratických řečníků též
propagátor fašistického hnutí Josef Kučera. Fašisté ihned požadovali zákaz
vydávání Rudého práva, zatčení vedení Československé obce legionářské a
tvrdý postup proti Českému slovu a Tribuně. Zfanatizovaní národní demokraté
líčili atentát jako „komunistický puč“, který byl dílem bývalého komunisty. Jen
zákrok policie zabránil až desetitisícovému davu ve vytlučení redakcí Rudého
práva.97 Po tomto vstupu byl s hnutím Červenobílých dočasně konec a
z organizace zbyl hlouček politických křiklounů…98
Červenobílí

v podstatě

od

počátku

své

činnosti

spolupracovali

s Národním hnutím i se třetím důležitým krajně pravicovým hnutím,
Československými fašisty na Moravě. Do svých řad se také Červenobílí
pokoušeli získat generála Radolu Gajdu.99 11. ledna 1923 vychází v časopise
Svoboda

článek,

který

označuje

generála

Gajdu,

že

stojí

v čele

červenobílých.100 O den později to však v časopise Tribuna sám Gajda vyvrací
slovy: „Stát, za který jsem za hranicemi bojoval, tvořili jsme především pro
československý národ. Od té doby jsem se ve svém nazírání v ničem
nezměnil. Jsem vojákem československé republiky a jako takový nejsem
členem žádné organizace, tedy také ne fascistické.“
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S Gajdou se zástupci Červenobílých skutečně potají sešli, a to v březnu
1923. Generál však nabídku odmítl, nicméně se poprvé dostal do podvědomí
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jako příznivec nacionální pravice. Skutečností ale je, že návrhy Červenobílých
protentokrát odmítl, což později dosvědčili i zástupci Červenobílých.

102

3.3 Českoslovenští fašisté
Českoslovenští fašisté byli skupinou, která vznikla na Moravě, konkrétně
v Holešově. Svůj vznik oznámili v novinách Hanácká republika 2. listopadu
1922: „Tak jako v Itálii poválečné poměry a nerozhodnost byly příčiny vzniku a
vzrůstu fašistů, tak také v naší republice dalo se čekati něco nového, co
vymyká se z rámce běžných a předválečných spolkových formací. Dnes
možno napsati, že máme v republice fašisty. Není to sice žádná velká skupina,
ale je to prozatím sdružení asi 500 mužů z různých politických stran a různého
společenského postavení.“103
O měsíc později, 14. prosince 1922, vychází v Hanácké republice další
článek o Československých fašistech. Mimo jiné se zde píše, že časopis
Hanácká republika je uznán za oficiální list Československých fašistů.104
První sjezd Československých fašistů se konal v roce 1923 v Holešově.
Do čela vedení byl zvolen místní knihkupec F. L. Stelzig, tajemníkem se stal
Robert Mach. Fašisté z Čech se nazývali „národovci“ a na Moravě zůstal
původní název – fašisté.105
O financování skupiny se staral Svaz průmyslníků a jeho majitel
národně demokratický poslanec František Zavřel, statkář v Zahnášovicích.
Moravští fašisté měli zpočátku přibližně pět set členů, ale nebezpečí spočívalo
nejen ve spolcích, ale i v politických stranách, které chtěli využít pro své cíle.
Měli své stoupence nejen v národně demokratické straně, ale také u ruských
bělogvardějských emigrantů soustředěných kolem „hejtmana“ Ivana Ostranici
v Mnichově.106
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V časopise

Hanácká

republika

je

také

otištěn

Program

československých fašistů. Tento program obsahoval sedmnáct obsáhlých
bodů, proto vyberu jen ty, které samotní fašisté považovali za nejdůležitější a
sami je také tučně zvýraznili.:
1. Počet ministerstev, úřednictva v administrativě i v podnicích
státních buď redukován na míru odpovídající skutečné potřebě.
2. Ministry buďtež jmenováni toliko nejschopnější a nejlepší
odborníci v národě.
3. Úřednictvo buď dobře placeno, dle zodpovědnosti a hodnoty své
práce.
10. Buď odstraněn volební řád vázanými kandidátními listinami
zaveden takový řád, který by odpovídal volnosti, všeobecnosti,
tajnosti a přimosti práva hlasovacího.
11. Ochrana hraničářů buď první starostí každé vlády, protože
hraničáři, jsou hrází proti německému Drang nach Osten a
protože znamenají oblasťové rozpětí našeho národa.
12. Proti německé, maďarské, Hlinkově a komunistické iredentě budiž
postupováno

s největší

energií

a

bezohledností.

Všechny

německé, maďarské a židovské elementy, které nemají státního
občanství, buďtéž z republiky vyhnány.
17. V otázce náboženských zaujímají fašisté stanovisko nejširší
náboženské svobody a tolerance.
Pod programem, který mohl být postupem času doplňován, rozšiřován
nebo v jednotlivých bodech měněn, byli podepsání Robert Mach, tajemník
organizace, a F.L. Stelzig, předseda organizace. 107
Českoslovenští

fašisté

byli

podporováni

několika

velkostatkáři

a

podnikateli. Hnutí se podařilo budovat organizační strukturu a roku 1923 ji už
tvořilo 15 místních organizací na Moravě (na Hané, Valašsku, Ostravsku,...) a
4 místní organizace v Čechách (v Kolíně, Českých Budějovicích Litoměřicích a
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v Praze). Rovněž se této skupině podařilo navázat kontakty s Červenobílými a
Národním hnutím.108
Nejednotnost fašistických oblastí volala po vytvoření jednotného vedení, a
proto došlo počátkem roku 1923 k zorganizování schůze fašistických předáků
v Kolíně, kde bylo zvoleno první ústřední vedení československých fašistů v
čele s F. L. Stelzigem z Holešova. Ústředním tajemníkem se stal R. Mach. V
Kolíně rovněž došlo ke sloučení všech fašistických oblastí, přičemž české
oblasti se dále označovaly „národovci“ a moravské si ponechaly původní
pojmenování fašisté. Za centrum hnutí byl určen moravský Holešov a tiskovým
orgánem se stala Hanácká republika přejmenovaná na Národní republiku.109

3.4 Sjednocení prvních fašistických skupin
Po nesmělých začátcích českého fašismu v roce 1922 se všechny tři
skupiny poměrně aktivizovaly. Čeští fašisté nepřevládali v počátečním období
v žádné společenské vrstvě a neovládali žádné souvislé území. Mezi fašisty
působili jak střední i nižší úředníci, živnostníci a řemeslníci, tak někteří bývalý
legionáři, studenti, národně radikální dělníci, rolníci, podporovali ho i někteří
podnikatelé a statkáři. S fašismem sympatizovali i příslušníci ozbrojených sil.
K fašistickému hnutí měli v počátcích blízko i jistí přední národní demokraté –
tajemník strany František Hlaváček nebo bývalý poslanec Cyril Svozil. Delší
nebo kratší dobu s fašismem sympatizovali i umělci a spisovatelé jako Josef
Holeček, Alois Jirásek či František Xaver Šalda. Mezi významné politiky
podporující fašismus patřil např. František Mareš, národnědemokratický
senátor. I zkušený politik Karel Kramář v té době prohlašoval, že to není tak
špatné hnutí, aniž by se s ním však ztotožňoval.110
Proces postupného slučování československých fašistů nabyl reálných
obrysů na sjezdu v Kolíně roku 1924. 11. května 1924 se konala společná
schůze Národovců (fašistů) a Červenobílých. Výsledkem jednání byl vznik
108
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nové organizace, která nesla název Českoslovenští fašisté. Bylo vytvořeno
jednotné vedení, tzv. rada deseti, jejímž předsedou se stal kolínský továrník
Alois Klášterský. Byl také vytvořen společný sekretariát, který měl své sídlo
v Praze.111
K definitivnímu spojení všech československých fašistů došlo 3. srpna
1924, respektive k úplnému splynutí až na jaře 1925. To se dohodli
Českoslovenští fašisté s Národním hnutím a v roce 1925 byl přijat opět
prozatímní název Českoslovenští fašisté – národní hnutí obrodné. Generálním
tajemníkem se stal Robert Mach a tiskovým orgánem byl časopis Národní
republika.112
V roce 1926 se vytvořila v Československu koaliční vláda za účasti
sudetoněmeckých stran, které se přihlásily k Československé republice a
k demokracii. To vyvolalo mezi českými fašisty vlnu nevole a deziluze. Proto
byl svolán mimořádný sjezd fašistů do Prahy. Zde bylo otevřeně prohlášeno,
že pokud chtějí českoslovenští fašisté politicky něco znamenat, musejí se
odpoutat od Národní demokracie a vytvořit zcela novou pevnou vlastní
organizační strukturu a jí odpovídající ideologii. Dalším úkolem bylo najít
dostatečně silnou autoritativní osobnost, která by takovou organizaci vedla. 113
Před založením nové organizace měli fašisté sjezd ještě 14. února 1926
v pražském hotelu Zlatá husa, oblíbeném mezi fašisty a později i nacisty. Za
účasti tří stovek delegátů byly položeny základy budoucí strany. Předsedající
Robert Mach ve svém příspěvku ostře kritizoval směřování československé
zahraniční politiky, vedené ministrem Edvardem Benešem.114
23. března 1926 se na fašistickém shromáždění v Praze ustavila zcela
nová organizace – Národní obec fašistická. Vznikla také jasná struktura –
místní organizace zvané jednotky a zemské organizace zvané župy. Šlo o
sdružení polovojenského charakteru, kde platil tvrdý vůdcovský princip.
Rovněž byly vytvořeny řídící orgány. 115
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Do čela NOF byl zvolen již zmiňovaný továrník Alois Klášterecký.
Podstatnou úlohu při sjednocování všech tří skupin sehrál jeden ze
spoluzakladatelů českého fašismu Zdeněk Zástěra. Vůdčím centrem hnutí se
stala tzv. rada sedmi, později byla ovšem nahrazena novými orgány v pevně
stanovené stranické struktuře.116
Nyní už chybí pouze to, aby se do čela Národní obce fašistické postavila
silná osobnost. Touto osobností se měla stát legenda československých legií
– generál Radola Gajda.117
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4 Radola Gajda
S vývojem Národní obce fašistické je neoddělitelně spjato jméno Radoly
Gajdy. Pokusím se představit život generála Gajdy a nastínit jeho cestu do
čela Národní obce fašistické. Postava Gajdy je však dosti rozporuplná a
dodnes je zahalena řadou nejasností, jak uvádí ve své knize Klimek
s Hofmanem. „Ani po pročtení tisíců stránek svědectví i „svědectví“ archivních
dokumentů tak nelze Gajdův příběh vypsat s neochvějnou jistotou.“118
Radola Gajda se narodil 14. února 1892 v Kotoru, toto město se dnes
nachází na území Černé Hory. Původní jméno budoucího generála bylo
Rudolf Geidl, až později si sám začal říkal Radola nebo Rudolf Gajda. Jeho
otec Jan pocházel z Kyjova a byl šikovatelem v rakousko-uherské armádě,
matka Anna pocházela z černohorské šlechtické rodiny.119
Už zde se objevují drobné nesrovnalosti, podle jiných informací
pocházela Gajdova matka z italské rodiny. Další spory se vedou, jakým
jazykem se v rodině mluvilo. Podle Klimka s Hofmanem se podle zlých jazyků
mluvilo v rodině jen německy a italsky. Gajda však hovořil česky bez nádechu
cizosti. Dále uvádějí, že na jazyky měl Gajda opravdový dar. „Jsou pozdější
svědectví, že mluvil též rusky, srbo-chorvatsky, francouzsky, ba údajně bez
tlumočníka i s Angličany.“120
Gajda pocházel z početné rodiny, kromě něho měli Jan s Annou ještě
pět dětí. Jan Giedl po absolvování dvanácti let vojenské služby získal certifikát
k přechodu do civilní státní služby a vrátil se do rodného Kyjova na místo
sekretáře hejtmanství. Až v letech první světové války se Jan vzmohl na
získání jistého majetku a vybudoval železářství na kyjovském náměstí.
V Kyjově také začal Radola ještě pod jménem Rudolf Geidl navštěvovat
základní školu a později také gymnázium. Ovšem i jeho studia jsou zahalena
nejasnostmi. Gajda během svého života tvrdil, že absolvoval všechny čtyři
třídy nižšího gymnázia. Doklady o absolvování se však našly pouze pro první
118
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tři ročníky a v roce 1927 samo gymnázium nebylo schopné vydat zcela
jednoznačné vyjádření o průběhu generálových studií. Podle všeho čtvrtý
ročník nedokončil. Sám Gajda později změnil svou formulaci o vzdělání a
používal formu „studoval“, nikoli „absolvoval“.121
Někteří autoři, jako například Gregorovič, uvádějí, že se Gajda po
nedokončení gymnázia vyučil drogistou.122 Důležité však je zmínit, že sám
Gajda trval na svém, školy měnil a až roku 1907 absolvoval gymnázium
v Kotoru. Maturitu pak měl podle své verze složit až po válce roku 1921 ve
švýcarském Lausanne. Dále pokračoval studiem v oboru agrikultury v Paříži,
kde získal titul zemědělského inženýra, a to za studium na francouzské
Vysoké válečné škole. Gajdovi protivníci poukazovali na skutečnost, že obě
zahraniční školy byly soukromé a tituly se na nich získávaly nestandardním
způsobem. Na druhou stranu je však potřeba říci, že i přesto bylo potvrzení o
maturitě i vysokoškolský titul oficiálně platné.123

4.1 Gajdova vojenská kariéra
Gajdova vojenská kariéra je také dosti rozporuplná a naplno se v ní
projevuje Gajdův individualismus a snaha vyniknout za každou cenu. Do
vojenské služby nastoupil v roce 1910 k pátému dělostřeleckému pluku
v Kotoru jako jednoroční dobrovolník. Po tomto absolvování působil v armádě
jako účetní důstojník. V letech 1913 – 1914 vedl drogerii a kosmetický salon
ve Skadaru a těsně před vypuknutím první světové války zde uzavřel svůj
první sňatek. Po vyhlášení mobilizace nastoupil koncem července roku 1914
službu v rakousko-uherské armádě, kde měl dosáhnout hodnosti nadporučíka.
V září 1915 přechází Gajda na stranu Černohorců a slouží jako zdravotnický
důstojník.124
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O příchodu Gajdy do černohorské armády opět existují dvě verze. Podle
jedné sem Gajda sám přešel, podle druhé byl zajat a až poté se hlásil do
tamní armády. Černohorská armáda však nebyla příliš početná a Gajdovi
v případě zajetí hrozilo v Rakousku oběšení za dezerci. Rozhodl se proto skrýt
u ruské zdravotnické mise, která při černohorském vojsku fungovala.
V černohorské armádě vystupoval Gajda pod falešným vysokoškolským
diplomem jako vojenský lékař. Na falešný ruský pas se pak dostal do Albánie,
odkud odjel 3. ledna 1916 lodí přes Francii do Ruska.125
Do Ruska se dostal Gajda 25. února 1916, kdy vystoupil v Petrohradě.
Zde také začíná používat poslovanštělé jméno Radola Gajda. Později působil
v ruské armádě přesněji v srbských jednotkách a dostal se do Oděsy. I zde
však stále používal falešný lékařský průkaz a působil jako lékař. Na tomto
místě si připomeňme, že Gajdovi bylo stále teprve čtyřiadvacet let. Gajda chtěl
také využít každé možnosti a přejít jako řadový důstojník do československých
legií. To se mu povedlo počátkem roku 1917, kdy byl zařazen do 2.
československého pluku.126
Gajda byl přijat do československých jednotek v hodnosti štábního
kapitána. Vysoká hodnost mladého vojáka a pověst falešného lékaře, to vše
vystupňované jeho základní povahou – krajním individualismem, příliš
nezapadalo do rámce bratrského ducha vznikající legie. Pro absolutní většinu
prostých vojáků se však Gajda stal díky svým vojenským vlastnostem a
schopnostem idolem, za nímž byli ochotni jít do jakéhokoli boje. Gajdovo
jméno se poprvé v plném lesku zatřpytilo v památné bitvě u Zborova 2.
července 1917. Zde se jako velitel prvního praporu 2. pluku iniciativně ujímá
místo opilého ruského velitele velení nad celým plukem a výrazně přispívá
k vítězství.127
Po těžkých bojích se Gajda potkal i s vůdcem československého
zahraničního odboje T. G. Masarykem, který přijel brigády navštívit. Už tehdy
si však mladý ambiciózní kapitán Gajda s budoucím prezidentem příliš do oka
125

KLIMEK A,. HOFMAN, P. (1995): cit.,d. s. 14 – 15.
KLIMEK A,. HOFMAN, P. (1995): cit.,d. s. 18.
127
FIC, V. (1996): cit.,d. s. 300 – 301.
126

53

nepadl. Podle Fice neměl Masaryk příliš v lásce výrazné individuality a
dobrodruhy v jedné osobě.128 Napjaté vztahy mezi Gajdou na jedné straně a
Masarykem s Benešem na druhé se projevily i po návratu do vlasti, především
pak při tzv. Gajdově aféře – viz níže.
Na frontě Gajda prokazoval jednoznačné velitelské schopnosti. Po
takzvaném „čeljabinském incidentu“, kdy se rozhořely boje mezi legionáři a
bolševiky, vedl Gajda boje na transsibiřské magistrále. Zde po řadě drtivých
vítězství ovládly československé jednotky pod jeho vedením hlavní dopravní
trasu přes Sibiř. Gajda rychle postupoval i na hodnostním žebříčku, v pouhých
šestadvaceti letech již byl generálmajorem.129 Začátkem června 1918 dokonce
uveřejnil newyorský deník The Sun rozsáhlý článek o československých
legiích a o Masarykovi. Titulek článku byl nadepsán „Noví páni Sibiře“.
V článku se psalo, že „Čechoslováci nejen vypudili bolševiky z Vladivostoku,
ale porazili bolševiky také ve střední Sibiři a v oblasti Irkutska a ovládli území
kolem železnice do Irkutska až k Volze.“130
Gajda prožíval v tomto období opravdový vojenský vrchol. Velel přibližně
čtyřem tisícovkám mužů a obsadil významné strategické body na Sibiři. Na
podzim roku 1918 velel na Uralu mohutné protibolševické ofenzivě
československých legií a ruských jednotek. Zde se také seznamuje
s legendárním ruským admirálem Kolčakem. Toto tažení bylo korunováno
v prosinci 1918 dobytím Permu.131
V tuto dobu již toužila řada legionářů jet domů, už do samostatného
Československa. Množily se případy nekázně, proti nimž Gajda drsně
zasahoval. Sám Gajda se rozhodl v Rusku ještě setrvat. Na vlastní žádost byl
ministrem války R. Štefánikem poslán na dovolenou na dobu neurčitou. Tím
mohl využít nabídku admirála Kolčaka a vstoupit do ruské armády. Zde si opět
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připomeňme, že Gajda byl váženým velitelem od Velké Británie až po
Japonsko a byl považován za nejlepšího vojáka v československých legiích.132
Gajda se stal velitelem admirálovy Sibiřské armády, jedné ze tří, jimiž
disponoval. Gajdovi podléhalo na čtyřicet tisíc mužů. I zde dosáhl velkého
věhlasu a řady úspěchů, přesto se dostal do sporů s ruskými generály.
V červenci 1919 po ostré hádce s Kolčakem jeho armádu opouští. Gajdova
touha po odplatě a po dalším úspěchu ho však přivedla v listopadu 1919 do
čela protikolčakovského povstání ve Vladivostoku. Po jeho potlačení byl
Kolčakem popuštěn jedině na intervenci legií a pod podmínkou, že okamžitě
opustí Rusko, což záhy učinil.133
Ruská anabáze Radoly Gajdy byla tedy u konce. Konec slavného
velitele nebyl povznášející. Ruský gubernátor ho předal odjíždějícím Čechům
přemoženého, se strhanými odznaky, jako nějaký balík. Na tuto epizodu však
sám Gajda rychle zapomněl a ještě při cestě domů se zase vzpřímil. 134 Domů
zamířil přes Šanghaj a Paříž. V Číně byl přivítán se všemi vojenskými poctami,
stejně jako ve Francii. „Mnoho lidí toužilo potřást mu rukou či prohodit pár slov
se „Sibiřským hrdinou“.135
O přijetí v Praze 11. února 1920 opět existují dvě verze. Podle Klimka
s Hofmanem se Gajdovi v Československu dostalo vlažného přijetí. „Mladičký
stát byl prosycen levou atmosférou… Do takové atmosféry přijel Gajda,
mnohými ba většinou veřejného mínění – už vzhledem ke svému, byť
dočasnému, spojení s Kolčakem ocejchovaný za ohavného reakcionáře.“136
Naopak Peroutka píše, že „Praha ho přivítala tak, jak si přál – jako hrdinu.
Legionářská levice následkem toho proti němu marně útočila. Většina národa
uctívala tradici Žižkovu a černohorských junáků a bylo jí příjemné moci ve
svém středu pozdravit zase českého hrdinu po staletích, která byla uzavřena
projevům české společnosti.“137
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Gajda čerpal do 21. dubna 1920 dovolenou a československá armáda
mu přiznala hodnost Generála V.třídy. Také si koupil vilu v Říčanech, kde se
usídlil se svou těhotnou ženou Kateřinou, kterou si přivezl z Ruska. To byl
další Gajdův problém, jednu manželku už přece měl. Pozdější nařčení
z bigamie Gajda odmítal, podle svých slov byl rozveden na Sibiři admirálem
Kolčakem. Ve své vile se také věnoval sepisování pamětí, které ještě téhož
roku vydal. Ke konci roku byl generál poslán na studium na Vysokou válečnou
školu v Paříži. Sám Masaryk tehdy uváděl, že o tom rozhodl po poradě
s prvním

náčelníkem

francouzské

vojenské

mise

v Československu,

generálem M. Pellé. Gajda opět přes různé peripetie a výjimky ve studiu školu
absolvoval. „Výsledek jeho studií zůstal školou utajen, zásadně „nebyl
frekventantům oznámen“ a nezjistily jej ani naše úřady. Generál však obdržel
absolventský diplom i příslušný odznak.“138
Ze studií se generál Gajda vrátil 9. října 1922. Po určitém váhání, co
s ním dále, byl přidělen do Košic jako velitel 11. pěší divize. Gajdovo odsunutí
z Prahy bylo odůvodněno napjatými vztahy s Maďarskem a zvláštní situace na
východě si vyžadovala kvalitního velitele. V Košicích se Gajdovi dostalo
bouřlivého přivítání především pak od bývalých legionářů. Později se ukázalo,
že ministerstvo národní obrany hodnotilo Gajdovu činnost jako úspěšnou.139
Jak však podotýká Peroutka, Gajda si dělal v Košicích svou vlastní
politiku. Do té zahraniční v jeden moment zasáhl tak vehementně, že mohl
vyvolat válku s Maďarskem. To se v dubnu 1923 srazila československá a
maďarská pohraniční stráž, což přivedlo dobrodružnou krev generála do varu.
Gajda využíval přístupných novin, které mu byly ochotny zachovat autorské
tajemství, a on ve svých anonymních článcích volal po válce s Maďarskem.
Gajda dělal rovněž svou vlastní vnitřní politiku. Při jedné návštěvě Košic
nechal přivítat Karla Kramáře na nádraží s čestnou rotou a hlučně vyhrávající
hudbou, tedy přivítání, které náleželo hlavně státu. Peroutka však také
podotýká, že Gajda v Košicích spokojen nebyl.140
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Roku 1924 se generál Gajda konečně dostal tam, kam toužil – do Prahy.
Byl jmenován zástupcem náčelníka hlavního štábu. O jeho přeřazení do
hlavního města se přičinili tehdejší ministr národní obrany Udržal a prezident
Masaryk. Oba ovšem z jiného důvodu. Zatímco Udržal považoval Gajdu za
nejschopnějšího z generálů, Masaryk, ústavně nejvyšší velitel armády, dal
svolení se slovy: „Budeme ho tady mít aspoň na očích.“ Pokud toto byl hlavní
cíl prezidenta, tak se dá pochybovat, zda toho bylo dosaženo. Jak píše
Peroutka - pražské prostředí bylo neprůhlednější než košické a Gajdovy
politické styky nebylo možno kontrolovat ani analyzovat. Gajda volně hovořil
jak s politiky, tak s důstojníky o převratu. Největšího významu nabyly jeho
styky s Jiřím Stříbrným, který se stal roku 1925 ministrem národní obrany.141
V březnu 1926 vydal tehdejší ministr národní obrany generál Syrový
jmenovací dekret, podle něhož se stal dosavadní zástupce hlavního štábu
generál Gajda náčelníkem hlavního štábu československé armády. Gajda po
svém jmenování vyrukoval s vyhlášením adresovaným generálu Syrovému. „V
zájmu služby Vám hlásím, že nejsem v žádné politické straně nebo organizace
a jsem dalek jakýchkoliv politických plánů, které by směřovaly proti zákonům
republiky.“142
V dalším průběhu roku 1926 se začaly republikou šířit pomluvy, že
fašisté připravují převrat, v jehož čele má stát generál Gajda. V květnu téhož
roku otiskl Rudolf Bechyně v týdeníku „Nová svoboda“, který vydával, článek
s titulkem „Hledá se generál“. V článku napsal: „Na všech fašistických
schůzích oslavován je generál Gajda jako příští diktátor. Zmocnil generál
Gajda tyto zástěry českého mussolinismu k takovým oslavám? A když ne:
proč je trpí? Proč nechává vznikat nedůvěru mezi lidem a vojskem? Našli
fašisté svého generála nebo nenašli? Generál republiky nemůže nosit černou
košili, ledaže by napřed složil vojenský stejnokroj.“143
Jak jsme si řekli již výše, hmatatelný důkaz, že generál Gajda
spolupracoval s fašisty, či je vedl, neexistoval. Přesto Peroutka ve své knize
141
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píše. „Politické styky jeho měly výrazný charakter záliby ve směrech pravých.
Stavěl se veřejně v čelo Nezávislých legionářů, neveřejně pak a tajně byl
nepochybně skutečným předsedou červenobílých, jejichž jmenovitý předseda
to později výslovně připustil a řekl o sobě, že byl předsedou jen pro foro
externo“.144

4.2 VIII. všesokolský slet
Spekulací o připravovaném fašistickém převratu stále přibývalo. Ke
zmiňovanému převratu v Československu mělo podle všeho dojít při VIII.
všesokolském sletu 4. – 6. července 1926. To nenechalo klidnou žádnou
z tehdejších

demokratických

demokratické

strany,

protifašistického
legionářské,

hnutí

strany

politických

ale

také

byla

společná

stran

včetně

komunistickou

československých

rezoluce
socialistů,

Sudetoněmecké

stranu.

„Výsledkem

Československé

obce

sociálnědemokratické,

agrární a živnostenské, národní strany práce a strany pokrokové. Proti
Fašismu současně vydaly projev Zemský ústřední spolek učitelských jednotek
a Československá obec sokolská... Předseda vlády Černý odpověděl, že
úřady věnují fašistickému hnutí od počátku bedlivou pozornost...“145
V této souvislosti oznámil 23. 4. 1926 policejní komisař ve Znojmě do
Prahy: „Na hranici jihomoravské, hlavně na rakouské straně, rozšiřuje se
pověst, že bude v Československu zavedena vojensko-fašistická diktatura bez
parlamentu. Prohlášena má býti o sokolském sletu pražském začátkem
července“.146
Všesokolský slet nakonec proběhl klidně a bez větších provokací.
K pokusu o zvrat politického systému nedošlo, ale lze říci, že šlo o první z celé
řady pověstí o chystaném fašistickém převratu, které se objevily v letech první
republiky.147
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4.3 Gajdova aféra
Gajdovi v armádě nezlomil vaz připravovaný fašistický převrat, do
kterého měl být zapleten, ani jeho údajné tajné styky s fašisty, ale nakonec
něco zcela jiného. V polovině roku 1926 se stal Gajda předmětem složité
politické hry, která posléze přerostla v tzv. Gajdovu aféru a vyústila v jeho
pád.148
Dne 20. června byl generál Gajda obviněn, že na přelomu let 1920/1921
udržoval

kompromitující

styky

s plukovníkem

Krakojeckým.

Ten

v Československu zjevně konal důvěrné služby ve prospěch sovětské vlády.
Gajda se prý zavázal, že bude Sovětům dodávat špionážní zprávy. Za
obviněním stáli spisovatel Jaroslav Kratochvíl, legionářský spisovatel výhradně
levicového cítění, a Ivan Solovjev, kozák, kterého si vzal Gajda sebou ze
Sibiře jako sluhu.149
Gajda měl po svém návratu do země řadu nepřátel. Jednou skupinou
byla levice, především její krajní polohy, které nemohly zapomenout na řadu
vítězství nad bolševickými vojsky i popravy rudých bez soudu. Stáli proti němu
i někteří legionáři, kteří se přiklonili v nové republice k socialismu. Odtud
pramenila Gajdova kritika vedení Československé obce legionářské, kterou
označoval za levicově smýšlející.150
Druhou skupinou, se kterou si Gajda nepadl do oka, byla skupina kolem
Masaryka a Beneše, tzv. Hrad. Gajda byl především krajním odpůrcem
Beneše.151
Podle jedné z hypotéz, kterou uvádí Pejčoch, byla akce proti Gajdovi
zjevně zinscenovaná. Za celou akcí měl stát významný muž sovětské
diplomacie Maxim Litvinov, kterému nechal Gajda popravit bratra za
přeběhnutí k bolševikům během bojů v Rusku.152 To, že by Gajda dělal tajného
špiona pro Sovětský svaz, se nezdá ani Pasákovi, který také píše o složité
148
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politické hře proti Gajdovi. Argumentem proti je především známé Gajdovo
antikomunistické přesvědčení, které projevoval během svého působení na
Sibiři tvrdostí proti bolševikům a československým komunistům. Pasák také
cituje Gajdův výrok na stranu bolševiků. „Kdo se mi z nich dostal do rukou, ten
se domů nevrátil a svědomí mne proto netíží… Moje minulost je známa a dá
se zjistit, že já jako jediný z českých generálů zřídil polní soudy a že jsem řadu
bolševiků nechal pověsit… Proti bolševikům jsem bojoval i drastickými
prostředky. Já jako jediný český velitel nechal jsem popravovat a též jsem
nechal popravit bratra nynějšího sovětského diplomata Litvinova“.153
Šedivý vidí další důvody pro vyvolání tzv. Gajdovy aféry. Hlavní roli ve
vyvolání aféry a odstranění Gajdy sehrál Sovětský svaz. Jaký mělo pro
Sovětský svaz význam odstranění Gajdy? Šedivý těch důvodů vidí hned
několik. Gajdovým pádem se zbaví Sovětský svaz jednoho ze svých odpůrců,
dále si zaváže tzv. Hrad za pomoc při odstranění nepohodlného generála.
Dále případný úspěch posílí sebevědomí všech politických proudů nalevo a
urychlí proces diplomatického uznání Sovětského svazu de iure.154
Ministr národní obrany generál Syrový nařídil Gajdovi 2. července 1926
okamžitý odchod na časově neomezenou dovolenou do vyřešení vznesených
obvinění. Stalo se tak na pokyn prezidenta Masaryka. Během července se
k obvinění ze špionáže přidalo i obvinění, že připravoval počátkem července
1926 puč při příležitosti Všesokolského sletu. V Gajdově aféře padla celkem
čtyři rozhodnutí. V prvním případě komise ministerstva národní obrany
dospěla 24. července 1926 k závěru, že obvinění vznesená proti Gajdovi
nebyla dokázána.155
Komise nejenže zprostila Gajdu obvinění, ale ještě mu doporučila
oba hlavní svědky zažalovat k očištění své cti. To generál také udělal a oba
byli Zemským trestním soudem v Praze právoplatně odsouzeni za pomluvu. 156
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Masaryk a Beneš se nehodlali s osvobozujícím verdiktem generálské
komise smířit. Od 14. prosince 1926 pokračovalo první zasedání kárného
výboru a proti Gajdovi se objevily další spekulativní důkazy týkající se
především jeho špiónství pro Sověty. Kárný výbor potvrdil 21. prosince
obvinění téměř ve všech bodech, degradoval Gajdu a odňal mu 25 %
zaopatřovacích požitků.157
S verdiktem byly nespokojeny obě strany. Gajdův advokát se odvolal,
Masaryk byl nespokojen s nedostatečností trestu. Odvolací kárný výbor MNO
tak 5. dubna 1927 vydal rozhodnutí, které Hrad rozčílilo ještě více. Gajda byl
totiž zproštěn obvinění ze špionáže a ze svého spojení s fašisty. Degradace
zůstala v platnosti, ale zaopatřovací požitky byly sníženy na symbolické jedno
procento.158
Ministr obrany Udržal však odmítl podepsat závěrečný protokol, a proto
musel zasednout druhý Odvolací kárný výbor. Jeho složení bylo změněno na
zásah Masaryka, který už kladl důraz především na obvinění týkající se
převratu, špionáž pro Sověty byla upozaděna. Výsledkem jednání 16. prosince
1927 bylo v podstatě zopakování závěru šetření Kárného výboru. Degradace
stále platila a zaopatřovací požitky byly opět sníženy o 25 %. 17. ledna 1928
bylo definitivně rozhodnuto o ztrátě vojenské hodnosti generála Gajdy na
vojína v záloze. To byl konec „Sibiřského hrdiny“ v československé armádě.159
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5 Národní obec fašistická
Národní obec fašistická byla hlavní reprezentantkou fašistického
myšlení v první republice. Tato organizace se dokonce stala i politickou
stranou, která se dostala do Národního shromáždění. V této části práce se
pokusím nastínit hlavní a zásadní body její existence. Vzhledem k rozsahu
práce nepůjdeme do úplné hloubky fungování NOF, protože její podrobná
činnost by vystačila na velmi obsáhlou knihu.
Jak již bylo řečeno výše, Národní obec fašistická vznikla koncem března
1926 a do jejího čela byl zvolen továrník Alois Klášterecký. Symbolem NOF se
stal její nový znak,160 na kterém byly vyobrazeny Svatoplukovy pruty protknuté
sekerou.161 Hlavní heslo převzala NOF od Národního hnutí – „Blaho vlasti
budiž naším nejvyšším zákonem.“162
Národní obec fašistická se sama vyznačovala jako „sdružení Čechů,
Slováků a jiných Slovanů rodem, rasou a smýšlením. Účelem NOF je
vybudovati a morálně i hmotně zabezpečiti náš národní stát v duchu slavných
našich dějin. Orgány NOF jsou: Říšská rada fašistická, Direktorium, Zemská
rada a odbory, Krajské rady, okresní rady, místní jednoty a důvěrníci.163
Novým členem NOF se mohl stát pouze mravně a národně bezúhonný
člověk. V jednacím řádu strany se doslovně píše: „Místní jednotky a důvěrníci
přijímají za členy lidi mravně a národně bezúhonné. Děje se tak podle
odevzdané přihlášky… Přijme-li rada jednoty164 přihlášku, zařadí přihlašivšího
se do počtu čekatelů, kteří nejméně po měsíční čekatelské lhůtě skládají slib
do rukou náčelníka jednoty… Vyloučení člena navrhuje rada jednoty Krajské
radě, která rozhodne, vylučuje-li se navrhovaný jen ze své jednoty nebo hnutí
vůbec… Vystoupí-li člen z organizace, nemůže býti nikdy přijat zpět.“165
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Strana rovněž sepsala svůj politický program, který nákladem Národní
obce fašistické vydal Alois Beneš z Prahy jako malou šestnácti- stránkovou
brožurku: „Směrnice pro řečníky NOF“. V této brožurce se zmiňuje o zásadním
stanovisku fašistického hnutí k různým otázkám, které zde v krátkosti uvedu:
1. „Náboženství jest věcí srdce každého jednotlivce a do těchto
vnitřních citů nemá práva zasahovati druhým. NOF nařizuje
naprostou náboženskou toleranci.“
2. „NOF chce, aby děti byly vychovávány národně dobře a mravně,
aby z nich byly řádní občané. Učitel nesmí být rozhodně
organizován ve straně komunistické.“
3. „Parlament musí býti sborem nejlepších a nejschopnějších lidí,
proto musí býti odstraněny závazné kandidátní listiny, aby
poslanec byl zodpovědným lidu a ne sekretariátu politických
stran.“
4. „Ač NOF jest hnutí politické, nemíní přesto na sebe bráti tvářnost
nynějších politických stran. Snahou NOF jest nejtěsnější zblížení
občanských mas proti straně komunistické, která jest ničitelem
tohoto státu a která proto musí býti rozpuštěna.“
5. „Politika zahraniční musí vésti ke spojení všech Slovanů jako
pevná hráz proti germánství. Ministr Beneš ukázal se v zahraniční
politice jako naprosto neschopný… Prostředky k dovršení cíle
NOF jsou věcí vedlejší, hlavní jest cíl a ten jest „blaho vlasti“….
československá obec legionářská a národní osvobození jsou
organizacemi bolševicko-socialistickými, národu nepřátelskými a
proto i poměr k nim je nepřátelský…. NOF bojuje proti uznání
Ruska de jure. Nynější držitelé moci v Rusku jsou vazani
slovanstva a ježto Rusko se snaží nejen politicky, ale i
hospodářsky

rozvrátit

Československou

republiku,

což

by

uznáním Ruska de jure bylo tomuto usnadněno.“
6. „Hlava státu musí býti prosta všech vnitropolitických třenic a
rozporů a nesmí býti zatahována do bahna zájmových skupin,
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československý fašismus si přeje, aby president státu mohl býti
všemi ctěn a mohl býti ke všem stejně spravedlivý a nestranný,
president musí býti volen celým národem a nikoliv jako dosud jen
senátem a poslaneckou sněmovnou.“166
Jak je vidět z hlavních bodů programu NOF, byl fašismus zaměřen
především na potlačení komunistické strany. Fašisté dokazovali, že jedině oni
jsou schopni se s komunismem vypořádat. Dne 25. března 1926 vyšel ve
fašistickém časopise Národní republika článek s podtitulem „Jediná záchrana
– fašismus.“167 V článku stojí: „My fašisté neustále voláme: Rozpusťte
komunistickou stranu! Zastavte komunistický tisk! Postavte šibenici pro
velezrádce! Nebojte se udeřit! Dobrá! Ale teď uvažujte. Kdo to může udělat?
Pan president to nemůže udělat. Pan Beneš právě pracuje s Čičerinem pro
uznání Sovětského Ruska. Ministerská rada? To neudělají socialisté, kteří na
komunistické straně vydělávají. Ukazují sice na komunistické nebezpečí,
ukazují, že jsou lepší, ale nechávají si svou státotvornost po čertech draho
platit. Fašistická rada by udělala krátký proces. Do půl roku by u nás nebylo
bolševiků. Svedení čeští dělníci by nalezli svůj domov ve fašistických
syndikátech a s vůdci bychom promluvili italsky.“168
Krátce po vzniku NOF zahájila svoji činnost také Omladina NOF a
Fašistické studentské sdružení. V prostředí studentstva organizoval fašistickou
mládež Jan Vrzalík. „Zapálený mladý muž se měl v následujících desetiletích
stát jednou z nevýraznějších postav české krajní pravice, charakterizovalo ho
odhodlání neústupně bojovat za své přesvědčení, byť bylo politicky i odborně
kontroverzní – Vrzalík se, již jako středoškolský profesor dějin, stal známým
svými osobitými hypotézami o českém písemnictví a představoval jednoho
z hlavních bojovníků za pravost Rukopisů.“ 169
Do Omladiny NOF bylo možno vstoupit ve věku od čtrnácti do
pětadvaceti let. U mladých členů NOF to byla povinnost. Organizátoři
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fašistické omladiny kladli důraz na tělesnou zdatnost a na statečnost.
V podstatě se jednalo o brannou složku Národní obce fašistické. Direktorium
stojící v čele NOF vydalo rozkaz k zakládání ozbrojených Úderných rot, jejichž
existenci navenek rezolutně popíralo. Tyto ozbrojené složky se podílely na
násilných akcích především proti schůzím socialistických stran a komunistů.170
Tyto úderné skupiny se projevily již 1. května 1926 na zemském sjezdu
NOF v Prostějově. Tohoto sjezdu se účastnilo na pět set fašistů z celé
republiky, v průvodu bylo ovšem podle informací přes tři a půl tisíce stoupenců
NOF. Úderné skupiny fašistů napadly při této příležitosti komunisty a došlo
k vážným střetnutím a krvavým šarvátkám. Pasák píše, že se objevili i mrtví.
Jiným způsobem zase fašisté provokovali při květnových demonstracích
v Praze tím, že provolávali slávu „prezidentu Kramářovi“ a Gajdovi. Zvláště
každá zmínka o Gajdovi byla přijímána zuřivým a dlouhotrvajícím potleskem.
„Téměř každá slova řečníkova byla provázena bouřlivými projevy souhlasu,
tleskotem, dupotem a fašistickými přísahami. Stejně přijímány zjevné a skryté
útoky proti prezidentovi, proti Hradu, proti politickým stranám.“171
V průběhu dubna stejného roku zazněl v Praze také projev citovaný
autorkou Gajanovou. „Matička Praha je fašistická a takovou zůstane.
Slovanská Praha volá ústy Fašistů do celé republiky: Bije hodina dvanáctá.
Věrní Čechoslováci, nutno vstupovat pod prapor Národní Obce Fašistické. Do
boje pro silnou vlast.“172
Nové členy se skutečně NOF dařilo v průběhu roku 1926 získávat,
odhaduje se, že měla v tomto roce přes dvacet tisíc příznivců.173

5.1 Nový vůdce NOF
Národní obec fašistická po přílivu nových příznivců potřebovala do
svého čela dostatečně známou, charismatickou a jasně profilovanou osobnost,
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aby neskončila jako bezvýznamné hnutí. Výběr nového vůdce nebyl pro
říšskou radu nějak složitý. Dlouho spekulovanou osobností stojící tajně v čele
již Červenobílých, potažmo i NOF, byl generál Radola Gajda.174
K uvedení Gajdy do čela NOF mělo dojít na sjezdu v Brně začátkem
roku 1927. V předporadách fašistického sjezdu 1. ledna 1926 bylo usneseno
vyloučit

z fašistické organizace jejího bývalého generálního sekretáře

redaktora Macha. Ten byl obviněn, že za úplatky prozrazoval národní
demokracii různá důvěrná usnesení fašistického direktoria. Dále měl
zpronevěřit peněžní částku 160 tisíc korun.175 Gregorovič dodává, že byli ze
strany vyhozeni ještě další tři její členové, vždy šlo o stoupence různých křídel,
kteří měli vlastní názor, a proto byli bezohledně vyloučeni, bez ohledu na jejich
zásluhy.176
2. a 3. ledna 1927 se konal druhý sjezd Národní obce fašistické.
Nejdůležitějším bodem jednání bylo uvedení bývalého generála ruských legií
Radoly Gajdy do čela organizace. „Po proslovu Zdeňka Zástěry, dlouholetého
přítele Gajdy, byl navržen Gajda za vůdce NOF. Bouře potlesku a nadšení
byla tak veliká, že předseda považoval hlasování za zbytečné. V tom vešel do
sálu Radola Gajda v uniformě ruského generála a se všemi ruskými řády na
prsou.177 Všichni přítomní povstávají k pozdravu a špalírem vztyčených pravic
za zvuků písně „Hej, Slované!“ přichází vůdce na čestné místo předsednické.
Předseda vítá vřelou, procítěnou řečí nového vůdce a zdůrazňuje, že přes
zášť, nenávist a zlobu všech nepřátel podařilo se gen. Gajdovi získat
neomezenou důvěru NOF, která za ním půjde jako jeden muž k cíli, který
vytkla. „Veď NOF, tak jako kdysi svoje hochy na Sibiři od vítězství
k vítězství“.178
Nový vůdce na tuto řeč odpovídá: „Byl jsem vyzván, abych jako vůdce
přijal funkci v řadách Vašich. Já tak činím! Jako voják nemohl jsem přijati tuto
funkci, poněvadž se to příčilo vojenským předpisům. Dnes, když nejsem vázán
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vojenskými předpisy, přijímám a půjdu s Vámi proti všem! Bylo řečeno: Vývoj
věcí jde nalevo! Já tvrdím, že není to pravda, ale pro nás nehraje tato otázka
žádnou roli. My máme jedinou směrnici: Blaho vlasti budiž naším nejvyšším
zákonem! A dle této směrnice chci já jíti. Tak Vám slibuji bratři.“179
Zde si připomeňme, že v tuto dobu stále probíhalo vyšetřování tzv.
Gajdovy aféry a Gajda byl postaven mimo službu a degradován na vojína
v záloze. Ke konečnému verdiktu došlo až o rok později.
Za členy direktoria byly ustanoveni za Čechy Ladislav Švejcar a Zdeněk
Zástěra, za Moravu Jan Khéres a Jan Daxner.180
Již 5. ledna vydává generál Gajda svůj první rozkaz. „Redaktor „Národní
republiky“ byl Velkou radou z N.O.F. vyloučen a nemá s naším hnutím nic
společného. „Národní republika“ jest listem soukromým, jehož majitelem je
Robert Mach a N.O.F. nemá k ní nejmenšího vztahu. Zprávy v ní uveřejněné
jsou rázu soukromého a list tento není prostě mluvčím N.O.F., na kteroužto
okolnost nutno členstvo upozornit.“181
„V nejbližších dnech vyjde první číslo našeho oficiálního časopisu
„Říšská stráž“, jehož předplacení jest povinností každého člena.“182
V novém fašistickém časopise vydal Gajda svůj manifest. Manifest
generála Gajdy se stal skutečnou ideologickou základnou českého fašismu.
Jako politický cíl stanovil vytvoření korporativního státu a nahrazení
parlamentní demokracie demokracií stavovskou. „Dnešní politický systém
neuznáváme, protože zavinil seslabení státní moci. Politické strany zmocnily
se vlády nad státem a otevřely cestu korupci, která poskvrnila hanbou české
jméno. Chceme nastolit státní autoritu ve vší její svrchovanosti, aby si mohla
svobodně vybírati na nejdůležitější místa nejschopnější muže.“ Stavy by byly
uspořádány na základě pěti sociálních skupin – stav dělnický, zemědělský,
obchodnický, živnostenský a duševně pracující. Manifest stavěl národní zájmy
NOF nad zájmy společenských tříd, ty měly spolupracovat na vymýcení
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nepoctivosti a pomoci sociálně nejslabším. „Stavíme národ nad třídu a jsme
nesmiřitelnými odpůrci kolektivismu, který by ve prospěch jediné třídy zničil
stát, nechápaje, že silný stát jest jedinou zárukou svobodného života všech
stavů. Národní hospodářství nutno proto organisovati tak, aby výrobní
schopnost národa se zvýšila ve prospěch všech.“183
V době nástupu Gajdy do čela Národní obce fašistické, tedy na přelomu
let 1926 – 1927, zažíval český fašismus pravděpodobně svůj vrchol, co se
týká členské základny. Podle Nakonečného dosti nadnesené policejní zprávy
hovoří o 40 tisících členech jen v Praze, v celých Čechách pak šlo až o 200
tisíc organizovaných členů. Se členskou základnou rostl i počet incidentů.
Jeden, který dosti zatížil postavení NOF na veřejnosti, se odehrál v Berouně 8.
května 1927. Toho dne měl v Berouně přednášku Václav Bouček na téma
„Demokracie nebo fašismus“. Bouček vystupoval jako svědek v Gajdově aféře
a také měl blízko k Masarykovi a „Hradu“. Z Prahy přijelo do nedalekého
Berouna asi šedesát pět fašistických úderníků z Omladiny. Fašisté nejprve
narušovali Boučkovu přednášku hlukem a vykřikováním. Pozdější výstřel
z revolveru byl signálem k zahájení násilností. V sále hostince „U tří korun“
propukly šarvátky a rvačky, při kterých byl inzultován i Bouček a jeho
manželka. Policie řadu fašistů, kteří dělali ve městě výtržnosti již před
Boučkovou přednáškou, zatkl. U fašistů bylo také nalezeno mnoho obušků,
boxerů a několik pistolí a revolverů. Policie byla na přednášce Boučka
přítomna od začátku, přesto nešlo rvačkám zabránit.184
Další nepokoje spojené s projevem sympatie řadových fašistů ke
Gajdovi se objevily i v předvečer prezidentských voleb v květnu roku 1927.
Fašisté provolávali slávu Karlu Kramářovi i Gajdovi. Střetli se však s odporem
antifašistů, kteří se snažili zabránit průvodu Prahou a na hesla fašistů „Ať žije
Gajda“ provolávali „Gajda patří na Pankrác“,“Ať žije Rudá armáda“, „Ať žije
Masaryk“. Policie tehdy na této akci zasáhla proti antifašistům. Po skončení
demonstrace u Palackého pomníku se asi stopadesát fašistů rozhodlo pomstít
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generálu Syrovému za zásah proti Gajdovi roku 1926. Fašisté vytloukli
Syrovému okna u bytu kameny.185
Na léto byl naplánován stranický sjezd do Mladé Boleslavi, který proběhl
14. a 15. srpna 1927. Radola Gajda zde ještě více upevnil svou pozici v čele
NOF. Podle Pasáka se však také dopustil vážného politického omylu. Gajda
vydal rozkaz, že se NOF nebude účastnit podzimních komunálních voleb.
Zároveň určil, které politické strany fašisté volit nesmějí.186 „Pokud jde o účast
fašistů v obecních volbách, bylo prohlášeno, že fašisté se obecních voleb
nezúčastní jako strana a že také žádná skupina nesmí se voleb zúčastniti pod
názvem národní obec fašistická. Zároveň je zakázáno fašistům voliti
socialistické strany, realisty a Národní stranu práce.“ Na sjezdu byla též
provedena

jakási

reorganizace

strany

v tom

smyslu,

že

členové

sedmičlenného direktoria složili svou funkci do rukou Gajdových, který se tak
stal pánem všech fašistů. Gajdovi byla přísahána poslušnost, Dr Svozil
prohlásil: „Jsme Gajdovými vojáky a půjdeme s ním na život a na smrt.“187

5.2 Sázavská aféra
Týden po sjezdu v Mladé Boleslavi došlo k další fašistické akci, která
vzrušila veřejnost. Úderné jednotky Omladiny se pokusily násilím zmocnit
úředních dokumentů, které se týkaly Gajdovy aféry. Počátkem srpna zjistil
Gajdův právní zástupce Branžovský, že v Sázavě nad Sázavou tráví svou
dovolenou ministerský rada Vorel z Ministerstva národní obrany, který měl mít
dokumenty u sebe.188
Fašisté došli k názoru, že pokud Vorlovi dokumenty odeberou, mohli by
veřejnosti odhalit zákeřné spiknutí politických špiček proti svému vůdci.
Fašistům šlo především o jakýsi dopis, který měl psát prezident Masaryk a ve
kterém měl dávat Vorlovi přímé instrukce, jak v kauze vystupovat. Podle
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Pejčocha šlo o výmysl a žádný takový dopis vůbec neexistoval. 189 Naopak
Klimek s Hofmanem píší, že fašisté skutečně dopis získali. Jenže Gajda byl
z dopisu pravděpodobně zklamán, protože nemohlo jít o originál, ale o
strojopis, a ještě nepodepsaný.190
Celá akce proběhla 23. srpna 1927 v pět hodin ráno. Celkem se jí
zúčastnilo sedm mužů a akce skončila fiaskem. Poté, co zaklepali na dveře a
Vorel jim otevřel, prohlásili čtyři muži: „Jménem revoluce vydejte listiny
kárného řízení generála Gajdy a hlavně dopis presidenta Masaryka.“ Vorel
však odvětil, že žádný takový dopis nemá. Fašisté mu prohledali pracovnu a
odešli, v bytě zůstal pouze jeden – Keller. „Po odchodu Hetešově191 se mezi
mnou a min. radou Vorlem rozvinula dlouhá debata v tonu přátelském… Jeho
malé děti, které z počátku plakaly, se nakonec celému výjevu smály. Prosil
jsem dra Vorla i jeho paní choť, aby mi dopis presidenta Masaryka vydal. As
po hodině chtěl jsem odejít a žádal jsem služebnou dra Vorla, aby zavolala
z chodby některého z našich lidí. Byl jsem velice překvapen, když mi tato
vyřídila, že již tam nikdo není…Přistoupil jsem k oknu,… avšak zahlédl jsem
tam pouze Chybu192, který mi dával znamení, abych již šel pryč. Revolver jsem
držel v ruce, na nikoho jsem však nemířil, pozpátku jsem vycouval na chodbu,
požádal jsem, aby nikdo neopouštěl místnost. Dr. Vorel odpověděl: Buďte bez
starosti, chcete-li, můžete nás zamknouti!.. Zamknouti pokoj jsem však
odmítl… Spěchali jsme k místu, kde měl očekávat nás automobil, ale žádného
auta tam nebylo a s ním také zmizeli všichni ostatní. Měli jsme u sebe málo
peněz, jídlo žádné. Prchali jsme k lesu, kde jsme delší dobu bloudili zaházevší
všechny patrony…Organisátorem byl Branžovský, proto akce dopadla tak
pitomě…“193
I když byl Vorel varován, aby o celé události pomlčel, okamžitě
informoval policii a podal na útočníky trestní oznámení. Následovalo
vyšetřování a zatčení komanda Omladiny, obviněni byli Jaroslav Tetiva, Josef
189
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Keller, František Chyba, Jindřich Žitný, Alois Beneš, Karel Hetteš a Josef
Beutl. Zatčen byl také advokát Branžovský. Výslechy i soudní proces trvaly
poměrně dlouho a výsledkem bylo odsouzení útočníků ke třem, popřípadě
čtyřem měsícům žaláře.194
Vyšetřování se nevyhnul ani samotný vůdce NOF Gajda. Ten byl
potrestán dvěma měsíci vězení. Horší však bylo, že byl zbaven všech požitků
vyplývajících z hodnosti generála ve výslužbě. Hrdina legií byl dokonce
vymazán z vojenské evidence. Pro československou armádu přestal existovat
jeden z jejích nejúspěšnějších generálů, vynikající vojenský stratég a nositel
mnoha vysokých vyznamenání. Vzhledem k tomu, že byl v parlamentních
volbách 1929 zvolen poslancem, byl chráněn imunitou. Trest si odpykal až
v roce 1932.195

5.3 Krize NOF
Sázavská aféra měla přímý vliv i na NOF. V novém personálním složení
direktoria NOF se během léta a podzimu 1927 začaly viditelně projevovat
opoziční stranické proudy. V listopadu rezignoval na funkci v tomto orgánu
Cyril Svozil, který byl nahrazen Zdeňkem Zástěrou. Kolem Svozila se začala
vytvářet nová opoziční skupina fašistů, která měla středisko v Olomouci,
Přerově, Moravské Ostravě, Hulíně a Holešově. Jak jíž víme, v lednu 1927 se
strana rozešla s dalším ze zakladatelů počátků fašismu - Robertem
Machem.196
V listopadu se také začínají projevovat rozpory mezi NOF a národně
demokratickou stranou. Na zasedání direktoria NOF bylo řečeno. „Cílem
fašismu je potírat bolševismus, reakční socialismus a rozvratný realismus.
Aspoň od stran občanských je očekávána v boji tom účinná podpora, ale
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bohužel ani na straně národnědemokratické není otázka národní vyšší než
stranický prospěch.“197
Největší problém, který Národní obec fašistickou provázel téměř po celé
období její existence, byl problém nedostatku financí. Nedostatek financí
dovedl NOF k omezení stranického aparátu a tisku. V letech 1927 – 1928 se
dluhy NOF odhadovaly skoro na půl milionu korun.198
Gajda se roku 1927 mimo jiné obrátil na vůdce italských fašistů Benita
Mussoliniho s prosbou o finanční pomoc. Důkazy, které by však svědčily o
přímé finanční pomoci Itálie pro NOF, nejsou. Další, s kým NOF udržovala
zahraniční styky, byli ruští bělogvardějci, běloruští a ukrajinští emigranti,
kterým se podařilo ze Sovětského svazu uniknout a jejichž centra a spolky
vznikaly v zemích střední a západní Evropy.199
Na dalším sjezdu NOF 5. února 1928 Gajda otevřeně mluvil o
kontaktech s ukrajinskou nacionalistickou emigrací a potřebě svrhnout na
Ukrajině i v celém Sovětském svazu bolševický režim.200
Na stejný den svolal sjezd do Olomouce i Svozil, jehož hlavním bodem
se stalo odvolání Gajdy a založení organizace Národní tábor. K odvolání
Gajdy ovšem neměli mandát a již vůbec ne podporu mezi členstvem strany.
„Odvolaný vůdce“ a direktorium ihned reagovali a Svozila i s kruhem jeho
příznivců z NOF vyloučili. Svozil v následujících letech se svým Národním
táborem představoval fašistickou opozici a pokoušel se okolo sebe
soustřeďovat další bývalé členy NOF. Tato roztržka byla jen první z řady krizí,
jimiž fašistická strana permanentně procházela. Postupně se objevovali další
oponenti vedení a frakcionáři, jejichž motivací byly až nezdravé ambice nebo
osobní neshody.201
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6 Liga proti vázaným kandidátním listinám
Na počátku roku 1929 bylo fašistické hnutí v naprostém organizačním
rozkladu. Od největšího přílivu členů uběhly už tři roky a nyní zavládla
stagnace. Vedle NOF existovaly další skupiny, které narušovaly její
soudržnost. Byli jimi např. již zmiňovaný Národní tábor, dále Svaz slovanských
fašistů nebo Národní tábor československý. Na fašistické platformě se snažili
etablovat mnozí ambiciózní jedinci, kteří neuspěli jinde.202
Rozkol v řadách NOF sledoval Jiří Stříbrný. Ten se snažil se svou
stranou

slovanských

socialistů

podchytit

nespokojence

z NOF.

Řadu

odcházejících členů se snažil nalákat do své strany, aby získal dostatečný
příliv členů pro uskutečnění svého cíle, tj. založení veliké strany středu.203
Druhou stranou, která stála o členy NOF, byla národní demokracie,
především pak její křídlo vedené Františkem Hlaváčkem a Adolfem Duškem.
Na přelomu let 1928 – 1929 NOF začala opět vyjednávat s národní demokracií
ve

snaze

obnovit

akceschopnost

NOF.

Podle

Pasáka

se

národně

demokratická strana nebránila opětovné spolupráci s NOF. „Její vedení
(Hlaváček, Dušek, Sís) usilovalo o převedení členstva NOF do Národní
demokracie při odstranění Gajdy.“204
„Když si však direktorium NOF uvědomilo, že český fašismus ztrácí své
stoupence, samo navázalo kontakt s Jiřím Stříbrným. Dne 29.4. a 5.5. 1929 se
konaly zvláštní schůzky mezi Stříbrným a Gajdou, kterých se také účastnil
František Hlaváček. Výsledek jednání nenechal na sebe dlouho čekat.
Gajdova Říšská stráž začala publikovat Stříbrného články. Počátkem října
1929 došlo v souvislosti s přípravou voleb k závěrečným poradám mezi
Stříbrným a českými fašisty. Vzešla z nich Liga proti vázaným kandidátním
listinám, která byla více volebním blokem než politickou stranou… Gajda i
Stříbrný se dohodli, že musí na veřejnosti vystupovat jednotně a odstranit
rozpory mezi českými fašisty radikálními slovanskými socialisty… Ke
202
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Stříbrného a Gajdově volebnímu bloku přistoupily i Svaz nájemníků, strana
domkářů,

malorolníků

a

hospodářských

jednot,

Družina

válečných

poškozenců, Jednota čs. domova a odborové sdružení hudebníků.“205
Než se podíváme na výsledek voleb 1929 a pokračování Ligy proti
vázaným kandidátním listinám, zastavme se u osobnosti Jiřího Stříbrného.
V krátkosti se pokusím nastínit život tohoto obratného politika.

6.1 Jiří Stříbrný
Jiří Stříbrný se narodil 14. ledna 1880 v Rokycanech. Původním jménem
se jmenoval Ferdinand. Své jméno si změnil někdy v roce 1897, kdy působil
ve Vídni jako redaktor a přestoupil na pravoslavnou víru. Jak zmiňuje Vykoupil,
Stříbrný tuto část svého života poněkud zatemňoval, takže je dost obtížné
zjistit, ve kterém roce se tak opravdu stalo. Stříbrný nepřestoupil k pravoslaví
ze svého náboženského přesvědčení, nýbrž proto, že ruská pravoslavná
církev slíbila zřídit ve Vídni českou školu, pokud alespoň dva tisíce Čechů
přestoupí k pravoslaví.206
Rodina Stříbrných patřila mezi staré rokycanské rody, přesto zde Jiří
svůj život nestrávil. Otec Jiřího Stříbrného Jaroslav pracoval v Rokycanech
v advokátní kanceláři Hugo Karlíka, kde vedl veškerou agendu. Vedle svého
zaměstnání se však ještě aktivně věnoval politice, v níž byl rozhodným
stoupencem mladočechů. Jeho přičiněním utrpěli v boji o rokycanskou radnici
roku 1888 staročeši rozhodnou porážku. To se však nelíbilo advokátu
Karlíkovi, který byl staročech a s Jaroslavem Stříbrným se kvůli tomu
nepohodli. Proto se rodina posléze odstěhovala do Prahy.
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k národním socialistům.208 Po absolvování školy a zejména po otcově smrti se
ocitl ve složité finanční situaci. V roce 1899 proto Ferdinand odešel do
Českých Budějovic, kde 14. července začal vycházet čtrnáctideník strany
národních socialistů – Stráž lidu a Stříbrný se v něm stal redaktorem. Po
krátké budějovické zkušenosti odešel do Vídně, aby se stal redaktorem
časopisu české menšiny – Hlasy na Dunaji, později Česká Vídeň. Při svém
angažmá ve Vídni byl Stříbrný i několikrát zatčen a nakonec i jednou
odsouzen. „Stříbrný byl rozsudkem c.k. Zemského trestního soudu ve Vídni
z 20. března 1901 odsouzen pro zločin urážky císaře Františka Josefa I. do
těžkého žaláře v trvání 4 měsíců, zostřených jednou měsíčně postem. Stříbrný
se neodvolal a odmítl i milost.“209
Z Vídně se vrátil Stříbrný už jako Jiří v roce 1905 opět do jihočeské
Stráže lidu. Zde vydržel jen dva roky a poté odešel za novou kariérou do
Prahy. Rok 1907 byl rokem voleb do říšské rady. Socialistická strana začala
před volbami vydávat nový deník – České slovo, kde se stal Jiří Stříbrný
redaktorem. Kandidovat ve volbách sám ještě nemohl, pasivní volební právo
bylo nastaveno nad třicet let věku a Stříbrnému bylo o tři roky méně. Další
volby do říšské rady se konaly v roce 1911 a v tento rok také vstoupil Jiří
Stříbrný do vrcholné politiky, kde vydržel až do roku 1935, kdy se vzdal svého
poslaneckého mandátu. Tehdy však byl zvolen do vídeňské říšské rady a stal
se v jedenatřiceti letech jedním z nejmladších poslanců tohoto orgánu. Jako
poslanec se také osobně seznámil s T.G. Masarykem.210
Po vypuknutí 1. světové války byl Stříbrný povolán do rakousko-uherské
armády, ale roku 1917 byl propuštěn do zálohy. Ihned se zapojil do domácího
českého odboje a navázal kontakty s organizací Maffie. Stříbrný si velmi rychle
získával popularitu. Památné pak jsou jeho vystoupení na říšské radě
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k poměrům předlitavských zajateckých a internačních táborů a jednak k právu
národů na sebeurčení.211 Stříbrný byl výborný řečník, na kurzy řeči chodil již
při svém studiu.

6.1.1 Muž 28. října
V červenci 1918 byl rekonstruován Národní výbor do podoby domácího
vrcholného orgánu na základě poměrného zastoupení českých politických
stran. Jako východisko byly přijaty poslední předválečné volby do říšské rady
1911. Podle smluveného klíče obdrželi čeští socialisté v reorganizovaném
Národním výboru čtyři místa. Zaujali však původně jenom tři, a to V. Klofáčem,
J. Stříbrným a J. Slavíčkem. Místo rezervované pro B. Vrbenského zůstalo
neobsazeno a nakonec byl jako čtvrtý člen kooptován F. Krejčí. Klofáč byl
současně zvolen místopředsedou tohoto orgánu. Národní výbor začal zasedat
20. července.212
Dne 25. října 1918 odjela česká politická reprezentace do Ženevy na
schůzku s Benešem a v Praze zůstali mladší představitelé jednotlivých stran.
Nikdo totiž v tuto dobu nepočítal, že za týden bude po Rakousku. Důležité
však je, že odjezdem hlavních politických představitelů se uvolnila místa
v Národním výboru pro mladší generaci politiků, k níž patřil i Jiří Stříbrný. Ten
zaujal místo po Klofáčovi, tedy stanul fakticky na místě místopředsedy vedle
Švehly, Soukupa a Rašína. Tak byla již tři dny před převratem dána sestava
mužů 28. října.213
Po vyhlášení Andrássyho nóty se muži 28. října sešli ráno v kanceláři
Antonína Švehly na Havlíčkově náměstí v Praze. Politici si rozdělili úkoly a Jiří
Stříbrný dostal na starosti vše nezbytné pro zajištění pošt, železnic a veškeré
dopravy. Když všichni čtyři muži projížděli v odpoledních hodinách centrem
Prahy, sevřel je dav jásajících lidí. U sochy sv. Václava si proto zařečnili
Rašín, Soukup i Stříbrný. Na rohu Jindřišské a Vodičkovy vystoupil Jiří
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Stříbrný na sedadlo vozu a pronesl další krátký projev. „Národní výbor vám
oznamuje, že svobodný a samostatný stát československý jest skutkem. Po
třech stech letech jsme znovu svobodni. Nepracovali jsme a nebojovali
nadarmo. Pozdravujeme Masaryka a Wilsona, pozdravujeme své legie! Na
troskách rakouské tyranie si vybudujeme novou budoucnost národní svobody
a sociální spravedlnosti. Nevíme ještě, co nás čeká, ale nelekáme se žádných
obětí a žádných prostředků, aby získaná samostatnost nikým nebyla
ohrožena. Stůjme pevně, a nechť se stane cokoli, my vytrváme a
zvítězíme.“214
Navečer, po šesté hodině, se v Obecním domě sešli členové Národního
výboru znovu a proběhlo formální vyhlášení Československého státu. Toto
vyhlášení proběhlo v režii Rašína a Švehly. Na Stříbrného zbyla, podle
Vykoupila, role významného statisty. Proto uvítal, když byl poslán na Žofín
k formujícím se jednotkám Národní stráže, kde mohl promluvit o historickém
právu a službě vlasti.215

6.1.2 Významný politik
Po vzniku československého státu působil Stříbrný až do roku 1926 na
různých ministerstvech. V prvních letech republiky zastupoval socialistickou
stranu v revolučním Národním shromáždění. Poslancem byl zvolen i ve
volbách 1920 a 1925. V první československé vládě Karla Kramáře zastával
post ministra pošt a telegrafů. Ve dvou Tusarových vládách působil jako
ministr železnic a stejné ministerstvo zastával i pod Švehlou. Svou
ministerskou kariéru uzavřel Stříbrný na ministerstvu národní obrany, kde
působil od prosince 1925 do března 1926. 216
Uvnitř Československé strany socialistické získával Jiří Stříbrný v první
polovině dvacátých let významné postavení, které vyvolávalo napětí mezi ním
a předsedou strany Klofáčem. Známé bylo rovněž veřejné nepřátelství
214
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s Edvardem Benešem, který po svém oficiálním vstupu do strany 1922 rychle
pronikal do jejího vedení. Vztah Stříbrného k Benešovi odrážel i napětí mezi
českou domácí politickou reprezentací z 1. světové války a Masarykovou
zahraniční akcí, jenž se promítla do polemiky o zásluhách o vzniku
samostatného státu. Stříbrný byl rovněž iniciátorem ostré kritiky zahraniční
politiky Československé republiky, kterou vedl Beneš.217

6.1.3 Stříbrného aféra
Spory uvnitř strany vedené mezi Klofáčem a Stříbrným byly odrazem
rozporů mezi Stříbrným a Benešem. Václav Klofáč rozpoutal v druhé polovině
roku 1926 kampaň proti Stříbrnému. Označil Stříbrného veřejné počínání za
důsledek progresivní paralýzy, jejímž původcem měla být pohlavní choroba
syfilis. Odvolával se přitom na brněnského profesora, kožního lékaře Antonína
Trýbla, který Stříbrného ovšem nikdy nevyšetřoval.218
Jak uvádí Pasák, základ sporu nebyl v tom, zda má Stříbrný pohlavní
chorobu, ale v protihradní politice Stříbrného, a také v tom, zda byl Stříbrný
exponentem fašistů ve straně československých socialistů. Jak víme, jsou
známy vzájemné kontakty mezi Gajdou a Stříbrným v letech 1925 – 1926.
Aféra byla také rovněž načasována shodně jako aféra namířená proti
Gajdovi.219
„Definitivní rozhodnutí ve věci Jiřího Stříbrného mělo padnout na
brněnském sjezdu československých socialistů, který se konal 18.-19. 9. 1926.
Většina delegátů sjezdu se vyslovila v neprospěch Stříbrného. Klofáčem byl
prohlášen za „škůdce, před kterým se musí chránit i stát“, a byl vyloučen ze
strany. Pro jeho vyloučení hlasovalo 96 delegátů, na jeho obranu se postavilo
42 delegátů. Strana byla poté přejmenována na národněsocialistickou.“220
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Z politického pádu se Stříbrný jen těžko vzpamatovával, východisko
hledal v podnikatelských aktivitách. Se svým bratrem založil vydavatelskou
společnost Tempo, která později začala vydávat i fašistickou Říšskou stráž.
Rovněž zde Stříbrný publikoval řadu publikací s radikální kritikou politiky
Hradu.221
Politiky se ovšem Stříbrný nehodlal vzdát. V květnu 1927 založil spolu
s Trnobranským Stranu slovanských národních socialistů, která se v dubnu
roku 1929 přejmenovala na Stranu radikálních slovanských socialistů. Mezitím
byl volebním soudem v květnu 1928 zbaven poslaneckého mandátu.222
Stříbrného stoupenci se snažili využít všech opozičních proudů
politických stran, ale zpočátku navázali nejúžeji spolupráci s českými fašisty.
S fašisty se Stříbrný shodl na odporu ke komunismu a proti Hradu. Již v roce
1927 při komunálních volbách byl Stříbrný podporován fašistickými voliči, kteří
se na základě Gajdova rozhodnutí neúčastnili voleb jako strana.223

6.2 Volby 1929
Na podzim roku 1929 došlo k vládní krizi panské koalice a byly vypsány
předčasné parlamentní volby. Volby se konaly 27. října 1929 a přinesly pokles
občanských stran proti stranám socialistickým a KSČ.224 První místo ve
volbách

uhájila

agrární

strana,

na

druhém

místě

skončila

sociálnědemokratická strana a na třetím místě se umístila národněsocialistická
strana. KSČ skončila čtvrtá, za ní lidovci, až šestá národnědemokratická
strana a poté další strany.225
Liga proti vázaným kandidátním listinám získala ve volbách 0,96% všech
hlasů, což jí vyneslo tři mandáty do Národního shromáždění a jeden do
Senátu. Strana se umístila na posledním šestnáctém místě ze stran, které
221
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získaly mandáty. Do Národního shromáždění získala celkem 70 857 hlasů,
nejvíce pak v Čechách, kde jí volilo téměř 61 tisíc voličů. Nejvíce hlasů dostala
Liga proti vázaným kandidátním listinám v Praze, kde získala přes 23 tisíc
hlasů a kde také získala všechny tři mandáty. Do Senátu obdržela strana
celkem 51 617 hlasů a získala jeden mandát rovněž v Praze.226
Poslanecké mandáty za Ligu proti vázaným kandidátním listinám získali
Radola Gajda, Jiří Stříbrný a Karel Pergler. Senátorské křeslo obsadil Jindřich
Trnobranský. Počet tří poslanců nestačil na založení vlastního poslaneckého
klubu. Gajda jako hospitant odešel ke slovenské ľudové straně a ostatní
zůstali mimo kluby. Předsedou strany byl zvolen Stříbrný byl místopředsedou,
Pergler dostal místo šéfa politické sekce a Trnobranský náčelníka sekce
finanční.227
Brzy se však začalo projevovat, že Liga proti vázaným kandidátním
listinám je umělým slepencem. Mnozí členové radikální strany nezapomněli,
že byli kdysi socialisty, a na druhé straně NOF byla programově nestranickým
hnutím, politicky orientovaným krajně doprava. V dosti zmateném vývoji Ligy
se snažili vůdcové obou táborů strhnout vedení do svých rukou a pohltit celou
stranu. Gajda byl ale na Stříbrném dosti závislý. Vůdce NOF nedosáhl cíle
přinést Lize přinejmenším padesát tisíc hlasů. Za druhé, NOF byla zadlužena
u Stříbrného , který nesl převážnou část volebních nákladů, které přišly Ligu
údajně až na jeden milion korun. Stříbrný již v tuto dobu očekával, že Gajda
bude brzy zbaven poslaneckého mandátu a on jeho místo přidělí některému
ze svých věrných.228
Gajdova pozice začala v Lize slábnout. Gajdu začali opouštět i někteří
jeho věrní členové a přecházeli do radikální strany. K nejvýznamnější patří
Kříž, Šnepp a Paulus, který byl jedním z pilířů NOF. Stranu vedl a posiloval
svou pozici Jiří Stříbrný. Ten 7. května 1930 Gajdu už ani nepozval na poradu
užšího předsednictva Ligy, což zdůvodnil slovy: „Už ho neuznáváme za
našeho poslance. Je rozkolník, pořádá akce na vlastní pěst, útočí proti vedení
226
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Ligy, povzbuzuje fašisty, aby ovládli její organizace, což lze pozorovat
zejména v hlavních baštách NOF: na Hradecku a Budějovicku. Musí se do
toho bouchnout.“229
Dne 8. srpna 1930 Stříbrný navrhl změnu názvu radikální strany a celé
Ligy na Národní ligu. I přes ne příliš příznivé reakce hlavně starých
„slovanských socialistů“ Stříbrný zaregistroval název nové strany.230
Všichni

tři

původní

vedoucí

představitelé

Ligy

proti

vázaným

kandidátkám byli nakonec po zásahu Hradu zbaveni poslaneckého mandátu.
Pergler přišel o svůj poslanecký mandát rozhodnutím soudu z února 1931,
jenž odmítl verifikovat jeho mandát, neboť Pergler měl i americké občanství,
tudíž nemohl zastávat žádný československý úřad. Stříbrný byl na základě
kampaně rozpoutané Jiřím Stránským obviněn z obohacování se ve státních
funkcích. Stříbrný byl rovněž zbaven poslanecké imunity a následný dlouhý
soudní spor ho vyřadil z aktivní politiky.231 Dne 20. ledna 1933 byl po dlouhém
soudním procesu nad Stříbrným vynesen osvobozující rozsudek.232
Gajda byl obviněn z pořádání nacionálních protivládních demonstrací,
poté zbaven imunity a poslaneckého mandátu. Liga proti vázaným
kandidátkám byla vládním zásahem rozbita.233
Pro Gjadu znamenala ztráta poslaneckého mandátu a imunity nástup
do vězení. Nejvyšší soud v Brně projednal 19. září 1931 zmateční stížnost
ohledně rozsudku ve věci Gajdovy účasti v tzv. Sázavské aféře a změnil
Gajdovi dvouměsíční trest z podmíněného na nepodmíněný. Gajda měl tedy jít
do vězení. Poslanecká sněmovna jej už 29. listopadu 1930 zbavila mandátu.
Gajda se odvolal, ale 12. prosince 1931 Nejvyšší správní soud pod
předsednictvím Emila Háchy ztrátu mandátu potvrdil. Do vězení nastoupil
Gajda v únoru 1932 a 31. března stejného roku byl opět na svobodě.234
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7 Český fašismus ve 30. letech
Během hospodářské krize, která provázela celá třicátá léta 20. století,
se čeští fašisté ještě více aktivizovali. Nebylo náhodné, že se snažili využít
těžkých důsledků hospodářské krize ve svůj prospěch. NOF vytýčila nové
heslo: „Republika je jako vykradená chajda – zachrání ji Radola Gajda.“235
Přes různé osobní neshody a nedostatek finančních prostředků
představovala NOF v období hospodářské krize poměrně početnou skupinu.
Udává se, že v roce 1932 měla celkem 358 jednot a přes 37 tisíc členů.
Nejpočetnější zastoupení měla v Čechách, a to především na Pardubicku,
v jižních Čechách, Litomyšlsku a na venkově, především pak v okresech
Českomoravské vysočiny.236
V roce 1927 policie odhadovala počet členů NOF na 200 tisíc.
V porovnání s čísly ze třicátých let se tyto odhady jeví jako výrazně
nadhodnocené. Je vysoce nepravděpodobné, že by bez zjevných vnějších
příčin počet členů během pěti let klesl o 80%.237
Nárůst počtu sympatizantů NOF a Stříbrného oproti předešlým létům se
projevil také při obecních volbách v roce 1932. Stříbrný získával hlasy
především v Praze a dalších velkých městech, zatímco Gajda se opíral
především o venkovské obyvatelstvo. Zde už se ale projevovala osobní
nesnášenlivost mezi Gajdou a Stříbrným a také rozdílné ideologické
založení.238
Vedení NOF si bylo vědomo, že v přírůstku nových členů na venkově
jde především o nespokojence z jiných politických táborů, zejména z řad
republikánské řady. Šlo tudíž o členy nestálé , kteří by při nejbližší příležitosti
mohli opět NOF opustit a vrátit se do své mateřské strany. Aby tomu
nebezpečí bylo čeleno, byla ustavena zvláštní fašistická zemědělská rada a
odborová zemědělská organizace.239
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7.1 Židenický puč
V druhé polovině roku 1932 se zvýšila aktivita fašistů i na Moravě.
Funkci náčelníka v té době zastával na Moravě major v. v. Rudolf Uvíral.
Z důvodu zesílení fašistického hnutí na Moravě vydalo direktorium NOF
směrnici s cílem „Moravu důsledně propracovat, aby mohla být příkladem
české Praze české zemi.“240
„Politický neklid na Moravě byl podmíněn aktivizací lidoveckých
zemědělců, vedených poslancem Antonínem Čuříkem, dále pak hnutím proti
Františku Udržalovi. Nejvíce však na fašisty zapůsobila komunisty vedená
úsporná stávka rosicko-oslavanských horníků v zimě 1932-33. Dále boj
zemědělců proti exekucím na Valašsku a Slovácku. Zároveň fašisté zjistili, že
četnictvo bylo z brněnských oblastí částečně odveleno. Rozhodli se proto
k pučistické akci.“241
Samotná akce, které předcházelo dlouhé plánování, proběhla v noci ze
soboty 21. ledna na neděli 22. ledna 1933 okolo půl třetí ráno v kasárnách
Brno – Židenice. Pokusu o státní převrat příliš nepřálo počasí, osudovou
lednovou noc výrazně mrzlo a celé Brno bylo zahaleno pod sněhovou
pokrývkou. Celé akci, která skončila nezdarem, velel nadporučík v záloze
Ladislav Kobsinek. 242
Fašisté byli vyzbrojeni pouze noži a několika revolvery, zbraní se
zmocnili teprve v kasárnách. Mezi útočníky a vojáky došlo k menší přestřelce,
jeden fašista byl zabit, jinak došlo pouze k lehkým zraněním.243 Amatérsky
provedená akce skončila neúspěchem, když na pomoc překvapeným vojákům
přijela policie.244
Před samotným útokem na kasárna fašisté organizovali svoz svých
bojovníků z okolních vesnic převážně z Brněnska, ale také ze Slovácka.
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Svatoplukova kasárna byla vybrána záměrně. V době přepadení totiž nebyl v
kasárnách jediný důstojník, vyjma dozorčí služby. Většina posádky, kterou
tvořili převážně nováčci německé národnosti, byla na propustkách. Cílem
židenické akce s krycím jménem „Gajda - Granát“ bylo zmocnění se Brna a
následná příprava pochodu na Prahu, kde fašisté chtěli převzít moc. Fašisté
očekávali, že se vojáci Svatoplukových kasáren k puči připojí a budou
následováni dalšími vojenskými posádkami na Moravě. Vojáci z kasáren se
však k fašistickému puči nepřipojili, což také přispělo k neúspěchu celé akce.
Na jiných místech pokus o puč ani neproběhl. O nicotnosti celé akce svědčí to,
že nejvyšší vojenští představitelé nevyhlásili poplach v žádné vojenské
posádce na území země a na první zprávy o fašistickém pokusu o puč
reagovali vesměs pasivně.245
Každý snad čekal, že v tomto případu zazní jméno Gajdy jako hlavního
strůjce plánovaného převratu. Zalarmované složky policie a četnictva zjistily,
že Gajda den před židenickou akcí projížděl Brnem, údajně náhodou na jednu
ze svých propagačních cest, tentokráte po západním Slovensku. Tam byl
v obci Gbely už 22. ledna večer zatčen a následoval transport do brněnského
vězení, kde také oslavil jedenačtyřicáté narozeniny.246
„NOF se právem ocitla pod palbou tisku odsudků veřejného mínění,
pokus o puč unisono odsoudila domácí politická scéna. Vedení NOF v takové
atmosféře

zareagovalo

jediným

možným

způsobem:

Od

všeho

se

distancovalo. Ostatně podle policejních hlášení vůdci NOF o chystané akci
nevěděli, resp. ti., kdo o ní snad něco znali, se chránili o tom po jejím krachu
šeptnout i svým druhům.“247 Klimek s Hofmanem citují i Fašistické listy:
„Nezapíráme účast našich lidí na tomto nanejvýš odsouzeníhodném činu lidí,
kteří podlehli svodům dobrodruha k útoku proti armádě, ve které vidíme záštitu
státu… a kterou chceme mít pevnou a silnou.“248
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Židenický puč je často označován jako fašistický pokus o zvrácení
demokratického systému republiky a přechodu k diktátorskému režimu
vůdcovského typu. S jinou interpretací ovšem přichází Pejčoch. Přijde mu
dosti nepravděpodobné, že tak zkušený vojevůdce, jakým byl Gajda, by
pověřil tak zásadní rolí, jako je rozpoutání převratu, nadporučíka ve výslužbě.
Podle Pejčocha také nelze předpokládat, že by se Gajda takovéto akce sám
neúčastnil. Dále se nelze domnívat, že by Gajda se svými zkušenostmi a svou
pověstí nekompromisního vojevůdce poslal do takovéto akce nevyzbrojené,
nevycvičené a vojensky nevzdělané řemeslníky a dělníky povětšinou bez
jakýchkoli vojenských zkušeností, kdyby očekával kladný výsledek. „Zcela
hypoteticky lze usuzovat, že pokud by chtěli Gajda a jeho spolupracovníci
skutečně provést převrat, opírali by se o sympatizující důstojníky v činné
službě a masu bývalých legionářů, kteří byli z různých důvodů nespokojeni
s politickým vývojem. Jistě by nezahajovali puč s pěti desítkami vojensky
neschopných

a

neorganizovaných

manuálních

pracovníků

z vesnic

bučovického kraje a do jejich čela by nepostavili nadporučíka v záloze
propuštěného z armády patrně pro psychické problémy.“249
Celý se puč se dle Pejčocha jeví jako důsledek Kobsinkova šíleného
nápadu a jeho schopnosti přesvědčit několik vesnických náčelníků jednot
Národní obce fašistické. „Psychicky nevyrovnaný muž, u něhož se stírala
hranice snů a reality, se zřejmě skutečně domníval, že rozpoutá celonárodní
revoluci a po jejím úspěšném završení se postaví po boku obdivovaného
Gajdy…“250
Svůj pohled na celou aféru měla také Národní liga vedená Jiřím
Stříbrným. Na valné hromadě 31. ledna 1933 bylo řečeno: „Kobsinek byl
vlastně ve službách národních socialistů a že 4 dny před pučem měl v Praze
poradu s vedoucími funkcionáři této strany. Celá tato akce je jen součástí
plánu na odstranění Gajdy a rozpuštění NOF, který podporuje ze stranických
důvodů i republikánská strana. Po fašistech přijdou na řadu komunisté. Ihned
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po brněnském případu byl dotázán zemský úřad, zda u některého z útočníků
byla nalezena legitimace Národní ligy, a odpověď byla záporná.“251
Následný soudní proces vynesl mírné tresty a brněnský státní zástupce
dr. Vožický si tím vzbudil nelibost prezidenta Masaryka. Tomu se nelíbilo
především Gajdovo osvobození, neboť i když se Gajda puče neúčastnil, byl
právem považován za jeho inspirátora. „V odvolacím řízení, kde měl hlavní
slovo přesvědčený demokrat, prezident nejvyššího soudu dr. Fajnor, byly
tresty podstatně zvýšeny. Ladislav Kobsinek dostal 12 let, Bedřich Šušlík 9
let,… Gajdův bratr Duchoslav Geidl 2 roky. Gajda sám dostal šest měsíců
těžkého žaláře… Výmluvu fašistů, že jejich celý podnik byl preventivním
opatřením proti počínající komunistické revoluci, nikdo nebral vážně.“ 252
Po nepovedeném puči a Gajdově zatčení se fašistické hnutí dostalo do
další krize. Organizaci opustila asi jedna třetina členstva a vedení fašistů
dokonce uvažovalo o novém názvu a volbě nového předsedy. Fašisté museli
začít svou práci téměř od začátku. Nejprve se soustředili na agitaci
venkovského obyvatelstva. Zavrhli dřívější hesla a zaměřili se na skutečné
problémy doby. Hospodářská krize jim v tomto směru poskytovala řadu témat.
Nová taktika představovala pro společnost daleko větší nebezpečí než dřívější
vystupování fašistů. V řadě obcí se jim opravdu podařilo proniknout do řady
místních zastupitelstev. Podle Čechurové se jednalo o cílenou přípravu na
blížící se parlamentní volby v roce 1935.253

7.2 Národní fronta
Tato strana vznikla 7. dubna 1934 spojením deseti organizací včetně
Národní obce fašistické. Dalším významným členem Národní fronty se stala
Radikální národní demokracie vedená Locherem a Adolfem Duškem. 254
Radikální národní demokracie se ustavila na počátku roku 1930. Vůdcem této
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frakce se stal Adolf Dušek. Tato frakce vydávala články ve Stříbrného tisku
proti perzekuci „národního hnutí“, za niž považovali procesy s českými fašisty,
kteří se podíleli na židenickém puči. Dále kritizovali svoji stranu, že se
nepostavila do čela boje proti „zlořádům dnešního režimu“. Radikální národní
demokraté zůstali dále členy Československé strany národně demokratické. 255
Do čela Národní fronty se postavil univerzitní profesor František Mareš,
místopředsedou se stal Radola Gajda. Ani toto spojení příliš nefungovalo,
stejně jako předešlé spojení Gajdy se Stříbrným. Konzervativní profesor,
zastánce

pravosti

Rukopisů,

si

jen

těžko

rozuměl

s dobrodružným

exgenerálem. Osobní rivalita mezi Marešem a Gajdou vedla již v létě, 2. srpna
1934, k otevřené roztržce a k zániku Národní fronty.256
Národní fronta vycházela ze stavovského pojetí korporativního státu.
„Požadovala, aby bylo radikálně s „komunisty, rozvratníky a židovskými
emigranty zúčtováno“, přičemž převzala do svého programu nacionalistické a
protiněmecké heslo – Svůj k svému.“257
Roku 1934 Radola Gajda prohlašuje k programu NOF a Národní fronty.
„Fašismus neuznává žádné politické strany. Správa státu musí býti v pevných
rukách. Toho lze docíliti jen tím, když budou zrušeny vázané kandidátní listiny,
které zamezují, aby na patřičná místa dostali se lidé schopní. Chceme stát
stavovský. V parlamentě nechť je zastoupen každý příslušníkem svého stavu,
dělník dělníkem, zemědělec zemědělcem atd., nikoli jak je tomu dnes, kdy
dělníci jsou

zastupovány doktory, inženýry… Propagujeme stavovský

parlament, aniž bychom porušili ústavu. Parlament chceme o 150 členech.
Ušetří se tím a výsledek práce bude stejný. Šetřit se musí začít shora. Tvrdím,
že jsme stoprocentně státotvorní.“ Gajda rovněž nezapomene zmínit svou
nenávist k bolševikům. „Když jsme bojovali v Rusku, tak jsme bolševikům
nasekali, tak jim nasekáme i dnes, budou-li chtít něco zkusit.“258
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Gajda v průběhu trvání Národní fronty nedodržel úmluvu, že do tří
měsíců zlikviduje NOF a dojde k úplnému splynutí do Národní fronty. Proti
splynutí se postavila část NOF, a naopak část byla pro splynutí. Gajda se ocitl
v těžké situaci, ale nakonec z Národní fronty on i NOF vystoupili. Část Národní
obce fašistické v Národní frontě zůstala a část přešla k národním demokratům,
takže došlo k dalšímu štěpení strany.259
Za vznikem Národní fronty stála podle Pasáka národnědemokratická
strana. Národní fronta měla tajný úkol. „Ve vhodném okamžiku donutí
jednotlivé složky Národní fronty, popřípadě i další nacionalistické skupiny, ke
splynutí s národní demokracií.“260

7.3 Národní liga
Ve dnech 1. a 2. listopadu 1930 se konal první sjezd Národní ligy. Tato
strana vznikla poté, co Jiří Stříbrný přejmenoval svou stranu radikálních
slovanských socialistů právě na Národní ligu. Na prvním sjezdu bylo
přihlášeno 120 pražských organizací zapsaných do 13 okresích výborů.
Celkem se sešlo 319 delegátů. Celý sjezd měl v režii Jiří Stříbrný.261
Národní ligu můžeme označit za lokální pražskou organizaci. Jejímu
pronikání na venkov byla na překážku jednak nedůvěra, kterou chovaly
konservativní venkovské živly k osobě Jiřího Stříbrného, jednat též nedostatek
finančních prostředků a schopných organizačních pracovníků. Bylo zjištěno,
že Národní liga měla bez Prahy jen asi 80 – 90 místních organizací, které
úhrnem neměly více než 5 – 6 tisíc organizovaných členů. Přitom však více
než třetina organizací existovala jen formálně a nevyvíjela žádné agitační
činnosti. Přesto se v časopise Tempo, který strana vydávala, psalo, že strana
se rozmáhá na venkově a vykázala v roce 1933 - 271 organizací mimo obvod
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Velké Prahy. V Praze byl celkový stav členstva k 1. lednu 1933 přibližně
26 700 členů.262
Jediného výraznějšího úspěchu mimo Prahu dosáhla Národní liga
v Brně. Bývalý člen NOF František Paulas se rozjel do Brna, aby tam podchytil
a získal pro stranu bývalé stoupence fašistického hnutí. Paulas docílil jistých
úspěchů, neboť se mu podařilo založit několik nových organizací a zvýšit
počet členstva.263
Národní liga také v roce 1932 zatoužila do svých řad přivést Františka
Hlaváčka, který si však kladl vysoké finanční požadavky. Další pokusy o
opětovné sblížení s NOF nevedly k žádnému výsledku, neboť proti byly
především rozpory osobní povahy mezi vůdci obou stran. Je však jisté, že
myšlenka spolupráce se setkávala s kladným souhlasem v řadách příslušníků
obou těchto oposičních skupin. Mezi řadovými členy Národní ligy panoval
názor, že je směšné, když Národní liga nyní prohlašuje, že nemá s fašisty nic
společného. „Národní liga myslí, že páni nahoře jsou naivní a budou tomu
věřit. Mezi námi a fašisty není žádného rozdílu. Vůdcové nechtějí, aby se tato
dvě hnutí dohodla… Fašism je teď v duši venkovského člověka. Je v zájmu
celého českého nacionálního hnutí, aby N.L. a fašisti se dohodli a věříme, že
se dohodneme.“264
V průběhu let 1933 – 34 se v Národní lize vyskytly proudy, jež bojovaly o
získání vedoucího místa ve straně. V této době byl Jiří Stříbrný vážně
nemocný a aktivně nezasahoval do vnitřních poměrů strany. Podle důvěrných
informací strany Stříbrný trpěl srdeční slabostí. Sám také požádal, ať není
nějaký čas členstvem a funkcionáři strany vůbec vyhledáván. Nejvýrazněji
v boji o vedoucí místo ve straně vystupoval dr. Kahánek. V Kahánkovi
spatřovaly širší vrstvy přívrženců strany zástupce Stříbrného.265
V průběhu roku 1934 se Národní liga obávala nebezpeční rozpuštění
jako strany protistátní. Sama připouštěla, že toto nebezpečí tu od
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socialistických členů vlády a vládní koalice existuje. Vedoucí činitelé ligy, mezi
nimi už i Jiří Stříbrný, který se pomalu po nemoci začal zapojovat opět do
politického života, tvrdili, že mají záštitu ostatních stran. Měli přislib od křídla
agrární strany a také některých národních demokratů, že nepřipustí nějaký
persekuční zákrok proti Národní lize.266
Ve vnitřním životě Národní ligy je možno pozorovat postupující
radikalizaci převážné většiny členstva, především pak mezi mládeží.
Vzrůstající tendenci měla protižidovská nálada a stále častěji se ozývalo, aby
Národní liga usměrnila svou politickou činnost podle Hitlerova programu
hlavně v židovské otázce.267
Národní liga se rozhodla nevstoupit do Národní fronty. Po jejím rozpadu
v létě 1934 vystoupil Jiří Stříbrný s návrhem, který vycházel vstříc vyčerpané
národní demokracii. Stříbrný přišel s návrhem na sjednocení národní opozice
a nabídl národní demokracii jednání na základě rovný s rovnými. Hlavními
postavami vyjednávání byli Jiří Stříbrný a F.X. Hodač za národní demokracii.
Karel Kramář byl v tomto vyjednávání pouhou figurkou.268

7.4 Národní sjednocení
Začátkem listopadu 1933 se vytvořila skupina několika lidí až doposud
neznámých v politickém životě, kteří se zabývali plánem využít stávajících
politických poměrů a vytvořit novou politickou stranu – Frontu národního
sjednocení. Zakladatelé nové strany chtěli využít všeobecné nespokojenosti,
roztříštěnosti a nejednotnosti v jednotlivých skupinách tzv. národní opozice.
Vycházeli z předpokladu, že Národní liga, NOF a radikální národní demokracie
se nacházejí před rozpuštěním, eventuelně před zastavením činnosti. Při tom
chtěli podchytit i nespokojence z řad lidové strany, národně demokratické
strany a případně i jiných politických stran. V čele tohoto uskupení stál Bořivoj
Borůvka, ten si je však vědom, že jeho osobní kvality a kvality jeho nejbližších
266
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spolupracovníků vylučují možnost, aby stáli v čele projektovaného hnutí. Proto
se usilovně pokoušeli navázat styky s významnějšími osobami veřejného
života.269
Pokus Bořivoje Borůvky o založení nového politického hnutí ztroskotal
na mrtvém bodě. Borůvkovy snahy o získání význačnějších osob pro hnutí a
opatření finančních prostředků neměly úspěchu.270
V roce 1934 se však podobné uskupení, které chtěl vytvořit Borůvka,
opravdu uskutečnilo a neslo název Národní sjednocení. Jak jsme si řekli výše,
hlavními strůjci vzniku nové strany byli Jiří Stříbrný a F.X. Hodač. Zástupci
národní demokracie se snažili formulovat program nové strany, Jiří Stříbrný se
soustředil na organizační stránku budoucího Národního sjednocení. Do
vyjednávání vstoupila i část rozpadlé Národní fronty v čele s Marešem.
Smlouva mezi národní demokracií, Národní ligou a Národní frontou byla
podepsána 27. října 1934. K symbolickému vyhlášení Národního sjednocení
došlo o den později, tedy 28. října 1934. Stejného dne bylo představeno i
heslo Národního sjednocení – „Nic než národ.271
Na sjezdu Národní ligy, který se konal ve dnech 16. a 17. března 1935
v Praze, byla potvrzena správnost kroků Jiřího Stříbrného. Bylo řečeno, že
směr Národní ligy je správný. Dále bylo odhlasováno rozpuštění Národní ligy
ve prospěch jednotnosti národní opozice.272
Postup národní demokracie byl zcela opačný. Stále si zachovávala chod
své strany a do budoucna počítala vtáhnout do své strany členskou základnu
Národního sjednocení. V dubnu 1935 bylo také schváleno vedení strany,
předsedou byl jmenován Karel Kramář a místopředsedy Jiří Stříbrný a
František Mareš. Faktickým vyjednavačem a vůdčí osobností národní
demokracie v Národním sjednocení byl ale Hodač.273
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Do parlamentních voleb 1935 šlo Národní sjednocení s následujícím
programem:
1) „Zrušení vázaných kandidátních listin a poslaneckých reversů.
2) Národní vláda Čechů a Slováků.
3) Zajištění principu soukromého podnikání.
4) Odstranění kartelů, syndikátů a monopolů.
5) Revize jmění všech politiků, kteří se od 28. října 1918 podíleli na
veřejném životě.
6) Revize pozemkové a lesní reformy.
7) Odstranění německé a „židovsko-komunistické“ emigrace.
8) Vybudování pásma pevností na obranu republiky a vyzbrojení armády.
9) Převýchova mládeže a odstranění vlivu marxismu.“274
Stále výraznější byl protiněmecký kurz Národního sjednocení. Na schůzích
strany byla často kritizována činnost Henleinovy strany a začaly se projevovat
i obavy z Hitlera.275 Zde je vidět posun Národního sjednocení od Národní ligy,
zatímco na některých schůzích bylo v roce 1933 dáváno hitlerovské Německo
jako vzor. O dva roky později už panovala v Národním sjednocení
protiněmecká nálada a obava z Hitlera.

274
275

Archiv kanceláře prezidenta republiky. Praha, Fond KPR, T77/34.
Archiv kanceláře prezidenta republiky. Praha, Fond KPR, T77/34.

92

8 Volby 1935 a následný vývoj
Dne 19. května 1935 proběhly parlamentní volby. Tyto volby přinesly
porážku Národního sjednocení, které získalo pouze 456 353 hlasů, tj. 5,57% a
zisk pouhých sedmnácti mandátů. Národní obec fašistická obdržela 167 433
hlasů, tj. 2,03%, což jí přisoudilo šest mandátů.
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Někteří autoři, jako je Pejčoch, píší, že zisk šesti mandátů pro NOF byl
úspěchem.277 Naopak Gregorovič píše o neúspěchu NOF. „Národní obec
fašistická měla roku 1935 asi 40 tisíc členů, a volil ji přibližně čtyřnásobek.
Komunistická strana Československa měla kolem 45 tisíc členů, avšak ve
volbách dostala 10,3% voličských hlasů, číselně 852 280 voličů.“278
Z českých stran získala nejvíce hlasů agrární strana, a to 1 176 593
hlasů, tj. 14,29 %. Následovala Československá sociální demokracie,
Komunistická strana Československa, národněsocialistická strana. Zcela jiné
byly

volební

výsledky

v pohraničí,

kde

získala

prvenství

Henleinova

Sudetendeutsche Partei. Ta obdržela celkem 1 249 530 hlasů, tj. 15,18%.
Získala 44 mandátů, když na sebe strhla přibližně dvě třetiny německých
voličů.279
I

když

volby

skončily

pro

Národní

sjednocení

jednoznačným

neúspěchem, psalo se o něm v novinách jako o českém vítězi. „V neděli 19.
května byly volby do „Národního“ shromáždění. V předvolebním boji
přesvědčili jsme se, že zde stojí proti sobě dva tábory, jeden „národní“ a druhý
„národnostní“. Národnostní se stávající ze strany agrární – komunistické –
sociálně demokratické – českých socialistů – Najmanů – fašistů a pensisty
Nájemníka. Tito „národnostní“ se spojili proti straně národní, bojovali proti ní
všemi možnými prostředky, hlavně finančními – neštítíce se ani podvodů,
které jsou prokázány!!! Co se stalo: Strany „národnostní“ ztratily značný počet
hlasů, strana „národní“ tzv. „Národní sjednocení“, velmi zvítězila po celé
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republice, zvláště pak v Praze! Nikdo však nezvítězil úplně, ani „národnostní
strany“, ani hnutí „národního sjednocení“, ale nade všemi vítězí strana
německá vedená Henleinem. Dostává 44 mandátů. Němci se sjednotili! Češi a
Slováci ve vlastním státě jsou tak oslabeni, že se za to stydí každý jen trochu
„národní“ Čechoslovák“280
Volby znamenaly pro oba lídry Národního sjednocení Hodače a
Stříbrného velké zklamání a ztrátu prestiže. Hodač se dokonce vzdal svého
mandátu ve druhém skrutiniu, aniž by se poradil s Kramářem či Stříbrným.
Karel Kramář komentoval volební prohru Národního sjednocení slovy: „Ten
národ je bahno.“281 Kramář se však svého mandátu nevzdal. Třetí výrazná
osoba v čele strany, Jiří Stříbrný, se mandátu vzdal po druhém skrutiniu.
V Národním sjednocení dochází po volbách také k neshodám mezi členy
bývalé národní demokracie a bývalými ligisty.282 Karel Kramář se zcela
odpoutal od Hodače, kterého považoval za původce úpadku strany. Kramář se
otočil a byl ve spojení s agrárníky, zejména s Beranem.283
Svár mezi jednotlivými mocenskými centry dosáhl vrcholu na přelomu let
1936 a 1937 a definitivně byl vyřešen na jaře 1937. Osobní spor mezi
Kramářem, Stříbrným a Hodačem byl vyřešen smrtí Karla Kramáře 26. května
1937. Řešení mezistranického sporu po smrti Kramáře nabralo na obrátkách,
když týden poté předsednictvo Národního sjednocení rozhodlo o vyloučení
Národní ligy ze strany. Verdikt byl potvrzen 20. června 1937 sjezdem
Národního sjednocení. Národní liga začala opět působit samostatně.284
I po smrti Karla Kramáře se strana potácela ve vnitřním rozkladu. Hodač
jako vůdce strany byl nemožný a nepožíval žádné důvěry.285
Naopak v NOF zavládla jistá spokojenost. Do Národního shromáždění
se dostalo celkem šest jejích zástupců: Radola Gajda, Jiří Branžovský, Rudolf
Dominik, Matěj Trnka, František Zvoníček a Ján Ivák.286
280
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Dne 18. prosince se odehrála i nová volba prezidenta Československé
republiky. Tomáš Garrigue Masaryk totiž ze zdravotních důvodů na svůj úřad
abdikoval a jako nástupce doporučil Edvarda Beneše, který byl zvolen hned
v prvním kole volby. Od 440 přítomných zákonodárců obdržel 340 hlasů, 24
hlasovacích lístků mělo vepsáno jméno profesora Bohumila Němce, jehož
volili poslanci Národního sjednocení, a 76 lístků bylo prázdných. Prázdné
lístky odevzdali zástupci Henleinovy SdP a Gajdovy NOF. Národní obec
fašistická tím deklarovala svůj odpor ke kandidátovi.287
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9 Fašistický postoj k roku 1938
Od neúspěšných voleb v roce 1935 se Národní sjednocení ocitlo ve
vnitřní krizi. Strana však navenek pokračovala v protiněmecké politice, kterou
započala před volbami 1935. Na schůzích strany, když se neprobíraly vnitřní
rozbroje, často zaznívaly protiněmecké názory a obavy z rozpínavosti
Hitlera.288
Naopak Národní liga Jiřího Stříbrného se obracela směrem k Německu.
Na jaře roku 1938 se konala její odborová konference, na které se Stříbrný
vyslovil pro vstup SdP do vlády. I když se v Národní lize po anšlusu Rakouska
volalo po „tvrdé pěsti“ proti Henleinovi, proud souhlasící se vstupem SdP do
vlády v ní nabýval na síle.289
Jak bylo řečeno výše, výsledek voleb 1935 pro NOF neznamenal
úspěch, ale ani vyloženě neúspěch. NOF se tradičně potýkalo s finančními
problémy. Roku 1937 dokonce jeden ze členů NOF, který vystoupil ze strany,
napadl Gajdu z tunelování strany. „Rudolf Gajda, jak mohou všichni, kteří
s ním přišli do důvěrného styku tvrdit, nesledoval nikdy zájem celku, ať již
národa, nebo hnutí NOF, nýbrž výhradně jen svůj osobní a zajistiti si
z nevědomosti svých stoupenců a obdivovatelů dobré živobytí. Při každé
příležitosti snaží se Rudolf Gajda od svých stoupenců i od těch nejchudších
vylákat pod různými rouškami finanční prostředky, ne na podporu hnutí a
agitaci, nýbrž pro sebe k zajištění svého lehkého života. Za celou dobu, co je
Gajda v čele hnutí NOF, vybraly se na darech značné sumy, které dle jednoho
tvrzení se odhadují na obnos Kč 10,000.000.- a dle druhého tvrzení dokonce
na Kč 17,000.000, kterýžto obnos byl pohlcen

Gajdou a několika jeho

nejbližšími.“290
Po roce 1935 vedení NOF navázalo styky s třetí říší, přesněji řečeno
s jednou její institucí, kterou pro svou činnost potřebovalo. Onen orgán nesl
název „Svaz pro světovou pravdu“ a do povědomí světové veřejnosti se zapsal
288
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jako Antikominterna. Metody protižidovského štvaní se okamžitě změnily. Po
vzoru hitlerovského Německa začaly být židovské obchody, kina, peněžní a
další ústavy označovány Davidovou hvězdou u nás vyvedenou v černých
barvách s bílým nápisem „Pozor Žid“ uprostřed. Podobně Gajdovci označovali
i soukromé byty nebo budovy zvláště na odlehlých místech, kde nebyla ihned
k dosažení policie.291
Obrat v Národní obci fašistické nastal roku 1938, kdy byla republika
hitlerovským Německem skutečně ohrožena. NOF přispěchala se svou
pomocí a svými plány na obranu republiky. V lednu 1938 byla uspořádána
řada masových schůzí NOF, na kterých se čeští fašisté vyslovovali v duchu
svého pojetí proti politice Německa. Projevem politické orientace NOF byla
nejenom sympatie k Itálii, ale také ke generálu Francovi ve Španělsku.
Podporou mezinárodního fašismu čeští fašisté nadbíhali německé expanzi.
V tom také podle Pasáka spočíval jejich zásadní omyl, neboť se domnívali, že
promussolinovskou politikou zabrání realizaci Hitlerových záměrů.292
Gajda se také pokoušel uspět v obecních volbách v květnu 1935
v Praze. Na pražskou radnici se ovšem nedostal. NOF v předvolební kampani,
která probíhala už za částečné mobilizace, potvrdila svůj protiněmecký kurz,
když se v letácích objevovaly slogany, jako byl třeba „Proti učiteli tělocviku
Konradu Henleinovi volte generála ruských legií R. Gajdu“293
Svůj posun k obraně republiky deklaroval Gajda i tím, že byl ochoten
spolupracovat s prezidentem republiky Edvardem Benešem. S mužem, se
kterým od svého návratu ze Sibiře neustále bojoval a považoval ho za svého
úhlavního nepřítele. Gajda odhodil svou osobní hrdost ve prospěch republiky a
byl ochoten být Benešovi k dispozici. Prezidentovi poslal v létě 1938 dopis, ve
kterém stálo.: „ Vysoce vážený pane presidente! Na základě jednohlasného
usnesení Výkonného výboru Národní obce fašistické… byl jsem zplnomocněn
tímto, jménem naší strany, abych oznámil Vaší Exelenci, že souhlasíme plně
s nynější vládní politikou a vystupujeme z oposice… Pokládám toto rozhodnutí
291
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za státní nutnost v této těžké chvíli pro náš stát jako odpověď na útoky,
podniknuté proti našemu státu, Vaší Exelenci a naší vládě. Prosíme, abyste
vzal laskavě na vědomí, že jsme ochotni vstoupit do vlády Dr. Milana Hodži a
posíliti tuto tak v boji o zachování celistvosti a samostatnosti našeho státu.
Nabízíme tuto službu státu a Vám bez výhrad…“294
K dopisu se však prezident Beneš nevyjádřil. Gajda dostal odpověď, že
dopis byl presidentu předán a president Beneš děkuje za jeho sdělení. 295
Podobně se zachoval Beneš i v září 1938, kdy Gajda žádal o schůzku
s prezidentem, ale na přání prezidentské kanceláře se tato schůzka
neuskutečnila. Po podepsání Mnichovské dohody a demisi české vlády vrátil
bývalý generál Radola Gajda jako výraz opovržení britskému králi a
francouzskému prezidentovi svá vyznamenání.296
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10 Analýza vztahů NOF a fašizujících stran
Se vznikem prvních fašistických skupin v Československu je spojována
Československá strana národně demokratická. Přímo v národní demokracii
byli lidé, kteří se hlásili ke vznikajícímu českému fašismu. Nacionálně radikální
byla především Mladá generace pod vedením Vlastimila Klímy a Ladislava
Rašína. Z národnědemokratických osobností měl k fašismu blízko Viktor Dyk.
K fašismu zaujal vstřícný postoj též rektor Univerzity Karlovy profesor Mareš.
Další významnou ochránkyní fašismu na našem území se stala první česká
předválečná poslankyně Božena Viková-Kunětická. Výraznými a vlivnými
národními demokraty hlásícími se k fašismu byli František Hlaváček a
František X. Hodač.297
Dokonce i dvě největší osobnosti národní demokracie, Alois Rašín a
Karel Kramář, viděly něco pozitivního na fašismu. Roku 1922 Rašín po schůzi
oslavující italského diktátora vyzdvihl vzestup Itálie po uchopení fašistické
moci. Karel Kramář v té době prohlašoval, že to není tak špatné hnutí.298
Zde si musíme připomenout, že tyto osobnosti československé politiky
neměly s fašismem zkušenosti jako my dnes. Jejich náhled na nově rodící se
ideologii byl zcela odlišný, než máme v současné době po zkušenostech
s fašismem z druhé světové války.
Po nástupu Mussoliniho v Itálii poznamenal Viktor Dyk, že je „něco
jarého ve fašismu“. Neznamenalo to však, že se národně demokratická strana
mění ve fašistickou. „Strana však stála napravo v českém stranickém systému
a posunula se ještě více napravo, až téměř na bod dost krajní.“299
„Národně demokratická stana nikdy nezapomínala úplně, že slovo
„demokratický“ v jejím titulu ji zavazuje nerozejít se s demokratickými ideály
úplně. Proto první výhonky fašistické ideologie v Československu nebyly
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pěstovány přímo v jejím skleníku, i když je na druhé straně pravda, že
pomáhala je zahřívat.“300
Právě z jejích řad vzešly první fašistické skupiny. Jako první jsme si
v práci představili tzv. Národní hnutí. A právě tato skupina je nejvíce spjata
s národně demokratickou stranou. Národní hnutí se nechtělo stát politickou
stranou, nýbrž jakýmsi korektivem politických stran. Národní hnutí nestavělo
ani vlastní kandidátní listinu pro obecní volby. Ve svém provolání
nedoporučovalo svým stoupencům volit přímo nějakou stranu, volbu ponechali
na jejich svědomí a soudnosti. V provolání se však neskrýval odpor proti
vázaným kandidátním listinám, dále proti programu radikálního socialismu a
proti straně komunistické. Naopak se v prohlášení píše, že sociální i národní
program je téměř shodný s programem strany národně demokratické, z jejíchž
řad je také nejvíce členů v Národním hnutí.301
Národní hnutí také kritizovalo české vysoké politiky, jako byli Švehla,
Tusar, Beneš či Masaryk pro jejich příklon nalevo. Dále se jim nelíbilo, že první
premiér země Karel Kramář jmenoval jménem národa Masaryka prezidentem
ihned po jeho příjezdu do vlasti. Podle Národního hnutí měl Kramář stejné,
možná i větší právo na prezidentství republiky.302
Dne 21. prosince 1922 vyšel v Rudém právu článek s názvem Český
fascism. V článku se píše, že Národní demokraté založili tzv. Národní hnutí,
fašistickou

organizaci,

národnědemokratičtí

v jejímž

advokáti,

čele

uzenáři,

oficiálně
ředitelé

stojí

bezvýznamní

zábavních

podniků.

Neoficiálními, avšak faktickými vůdci jsou v článku označeni Karel Kramář,
Dyk

a

poslanec

Špaček.

V článku

se

píše,

že

tyto

veličiny

národnědemokratické strany nemají dostatek odvahy, aby se postavily
otevřeně do čela tohoto hnutí. Podle článku se za peníze, které národně
demokratická strana získává od průmyslníků a bank, získává pro Národní
hnutí různá individua, ochotná terorizovat dělnictvo. Poté najde Kramář
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vhodný okamžik, aby vybičoval nacionalismus pražských ulic a pokusil se
vrátit na Hradčany.303
Jinou skupinou hlásící se k fašismu byli Červenobílí. Také oni byli, podle
Peroutky, přímo podporováni národní demokracií. Ta si chtěla zajistit vliv na
toto hnutí, aby jednou nezaložili vlastní stranu. Červenobílí se skládali většinou
z mládeže na rozdíl od Národního hnutí, kam přicházeli se svými politickými
antipatiemi lidé zámožní a staršího věku. „Byl-li typem člena Národního hnutí
pražský domácí pán, typem červenobílých byl student. Ale tito lidé postavili si
do čela několik starců: zasloužilého spisovatele Josefa Holečka,… hněvivého
profesora Fr. Mareše.“304
Na Moravě rodící se fašisté byli finančně podporováni rovněž z řad
národní demokracie. Opírali se o finanční příspěvky místních národně
demokratických bankéřů, průmyslníků a statkářů. Nejvýrazněji je financoval
František Zavřel, velkostatkář a poslanec za národní demokracii.305
Zvlášť příznivý vztah k fašismu se projevil u části Mladé generace
národní demokracie. Na její schůzi v červnu roku 1926 bylo konstatováno.:
„Mladou generaci a fašismus spojuje shodná idea – blaho státu a národa jest
zákonem

nejvyšším“.

Národně

demokratický

redaktor

Národních listů

František Sís prohlašoval, že český fašismus má pozitivní program.306
Také v tzv. Gajdově aféře se národní demokracie postavila zcela
nezakrytě za generála Gajdu. Aféru považovala za ostudnou a zároveň
národní demokraté vystoupili proti Hradu s otevřenou pohrůžkou vůči
politickému systému republiky. „V květnu 1926 prohlásil Karel Kramář: Když to
nepůjde s parlamentem, půjde to bez parlamentu.“307
Po tvrdé kritice fašismu od prezidenta Masaryka roku 1926 se fašismu
zastal opět předseda národních demokratů Karel Kramář. Známým se stalo
jeho rčení „Zaplať pán bůh, i když se to jmenuje fašismem“.308
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Národní demokracie rovněž publikovala 15.9. 1926 prohlášení.:
„Národně demokratická strana se postaví energicky i v parlamentě proti
pronásledování národního a státotvorného fašismu, který jest protiváhou
protistátní strany komunistické, jež se těší blahovůli dnešního policejního
režimu.“309
Národně demokratická strana se rovněž postavila proti rozpuštění NOF,
které jí hrozilo. Na podporu stanoviska národní demokracie se kromě Kramáře
postavili dále František Hlaváček, František Sís a další politikové. Národní
demokraté a především její vedení se sice neztotožnili s nastupující
Hlaváčkovou profašistickou orientací, ale ani proti němu nezakročili.310
K určitému rozkolu mezi už Národní obcí fašistickou a národní
demokracií mělo dojít v roce 1926, kdy byly do vlády přizvány německé strany
za souhlasu národní demokracie. Peroutka však rozkol mezi národní
demokracií NOF nevidí. „Právě tato okolnost blíže osvětluje povahu
československého fašismu: nebyl tím, zač se vydával, měl být jen gardou
pretoriánů proti socialismu, jehož se občanské strany buď ještě nepřestaly
obávat nebo jej chtěly zdrtit úplně. Byl to prostředek pro boj českých stran proti
jiným českým stranám, jeho skutečným cílem nebyl ani boj proti Němcům, ani
proti komunistům, nýbrž proti socialistům a proti tomu, co se v domácí politice
nazývalo Hradem… Národní demokracie hledala ventil, kterým by mohla
vypouštět páry, jež se v jejím středu tvořily, a poddajný orgán, který by za ni
mohl provádět všechnu demagogii, jež by jí jako straně koaliční nebyla
dovolena… Mravy za několik století značně se změnily: dříve najímali si
politikové vrahy, nyní pomluvače.“311
Již od roku 1926 docházelo ke vzájemným kontaktům mezi pravicovými
politiky Kramářem, Hlaváčkem, Gajdou a Stříbrným. Vyvrcholením jednání
mezi politiky NOF, národní demokracie a Stříbrným byl vznik strany Liga proti
vázaným kandidátním listinám. Jak již víme, do tohoto seskupení vstoupila
NOF a Stříbrného radikální slovanští socialisté. Ke vzniku Ligy proti vázaným
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kandidátním listinám přispěl svým vyjednáváním národní demokrat Hlaváček.
Jaký byl přesně jeho cíl ve vytvoření této strany před parlamentními volbami
1929, se můžeme jen domnívat. Cílem Hlaváčka a národní demokracie mohlo
být vytvoření strany ještě více napravo od národní demokracie, která by
v názvu neměla fašismus, i když v ní NOF figurovala jako celek. Zároveň se
mohlo počítat s odebráním voličských hlasů od národních socialistů pro Jiřího
Stříbrného plus zisk od fašistických voličů a vstup Ligy do parlamentu jako
silné strany, která by mohla spolupracovat s národní demokracií. Tento pokus
ovšem nevyšel a Liga proti vázaným kandidátním listinám získala pouhé tři
mandáty a navíc se krátce po volbách kvůli osobním ambicím obou vůdců
rozpadla.
Po Židenickém puči byla vhodná příležitost pro zastavení činnosti NOF
pro plánovaný protistátní převrat. Vládní koalice vedená agrárníkem Beranem
však k tomuto kroku nepřistoupila. Po jednání Gajdy s Beranem pronesl
Gajda.: „Bylo mi důvěrně sděleno, že NOF nemusí být rozpuštěna, jestli
v nynější době se jen trošku zdržíme, jestli provokativním způsobem se
nebudeme spojovat s ľudovou stranou a jestli obrátíme svůj zájem víc proti
marxismu. Abychom mohli působiti k tomu, aby byla vytvořena veliká
koncentrace národní, musíme jít směrem potřít marxismus. Beran počítá s tím,
že v této velké koncentraci by nás mohl potřebovati.“312
Zde se ukazuje, že Národní obec fašistická začala ve třicátých letech
navazovat také kontakty se stranou agrární. Roku 1933 probíhá jednání mezi
Gajdou a činiteli agrární strany. Gajdovi jsou nabízeny jisté finanční záruky
osobně důvěrníkem poslance a generálního tajemníka agrární strany Rudolfa
Berana. Gajda a NOF se obávala svého rozpuštění, proto byly NOF a agrární
strana připraveny k tomu, že členstvo NOF přejde postupně do „Národní
zemědělské fronty“, která měla být odnoží oficiální agrární strany, respektive
útočištěm nespokojených zemědělců a oficiálního vedení strany. Zprávy
z agrární strany však hovoří o tom, že strana nepočítala s Gajdou na nějakou
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politickou spolupráci, jen se tak chtěla zbavit svého nejvážnějšího konkurenta
na venkově.313
Peroutka k tomu dodává.: „Leckterý vůdce měl vybudovány chodby do
fašistického ústředí a jeho poslové jimi chvátali s penězi a se vzkazy, které se
většinou týkaly zhanobení některého z jeho politických nepřátel.“314
Po neúspěšném spojení NOF s Národní ligou, které ztroskotalo na
osobních vztazích Gajdy a Stříbrného, se Národní obec fašistická pustila ještě
jednou do projektu spojení s někým jiným. Roku 1934 vznikla Národní fronta,
ale jak již víme, i ta se velmi brzy po svém vzniku rozpadla, respektive NOF
z ní vystoupila. Důvodem byly opět osobní vztahy Gajdy s dalším vůdcem jiné
strany, tentokráte s profesorem Marešem. Národní obec fašistická při těchto
spojeních a opětovných odloučeních ztrácela své členstvo a utápěla se ve
vnitřních krizích.
Po rozpadu Národní fronty bylo roku 1935 rozhodnuto, že do voleb
stejného roku půjde NOF samostatně. „Posice NOF je dnes taková, že s ní
musí počítati přítel i nepřítel. Nerozrazily nás persekuce ani politické tahy.
Kdyby jiná politická skupina prodělala takové zkoušky, nezbyl by z ní ani jeden
člen. My dnes máme za sebou venkov a přijde doba, kdy bude vítězství
fašismu úplné. Chceme silný stát národní se stavovským parlamentem,
děláme to z upřímné snahy prospěti státu a národu. V roce 1935 máme
ukázati svou sílu. NOF jde do voleb samostatně, nespojí se se žádnou
skupinou, kvůli níž by musila slevovati ze svých požadavků.315
Gajda již od roku 1934 odmítal nabídky ke spolupráci s jinými
oposičními složkami. Na Gajdu se obrátil s nabídkou spolupráce Josef
Machaň, tajemník národní strany živnostnictva a obchodnictva v ČSR, která
vznikla

z oposice

v živnostensko-obchodnické

straně.

Gajda

ve

věci

spolupráce neprojevil zvláštní zájem, když zjistil, že skupina oposičních
živnostníků nedisponuje žádnými finančními prostředky. Rovněž zůstaly bez
výsledku i další pokusy o získání Gajdy, s nímž jednal za radikální národní
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demokraty Dušek a za Národní ligu Ausobský. Všechny tyto nabídky
spolupráce Gajda odmítl předpokládaje, že sloučení NOF s tzv. „národní
oposicí“ by mělo za následek, že by byl odstraněn z vedoucího místa. Stále
častěji se však opakovaly zprávy, že Gajda spolupracuje se stranou agrární. 316
Zatímco NOF šla do voleb samostatně, fašizující strana Národní liga se
spojila s jedním ze zakladatelů fašismu - profesorem Marešem a jeho Národní
frontou. K tomuto uskupení se přidala i národní demokracie a bylo vytvořeno
Národní sjednocení, které však ve volbách 1935 propadlo.
K další ochotě ke spolupráci s jiným subjektem přišla Národní obec
fašistická až na sklonku republiky v roce 1938. To byli Gajda i celá NOF
ochotni zapojit se do záchrany republiky a spolupracovat i s prezidentem
Benešem. Této výzvy však nebylo vyslyšeno…

316

Archiv kanceláře prezidenta republiky. Praha, Fond KPR, T9/34.

105

11 Závěr
První zprávy o českém fašismu se objevily již v roce 1922, kdy se
vystupňoval český nacionalismus. Výskyt fašismu je spjat především
s Československou

stranou

národně

demokratickou

vedenou

Karlem

Kramářem. Jak bylo napsáno již v úvodu, prvními fašistickými skupinami byli
Národní hnutí, Červenobílí a moravští Fašisté. Všechny tři skupiny byly volnou
odnoží národní demokracie a rekrutovaly se z jejích řad. Ačkoli skupiny
vystupovaly samostatně, spojoval je vzor v italském fašismu. Dále měly tyto
skupiny společný antimarxismus a protiněmecké vystupování.
V průběhu čtyř let se jednotlivé skupiny snažily o spojení a vytvoření
silnější organizace. Již zde se projevila nejednotnost českého fašismu
založená především na osobních sporech a ambicích jejích předních členů.
Neschopnost domluvit se mezi sebou provázela český fašismus po celé trvání
první republiky. Přesto byla 23. března 1926 založena Národní obec fašistická,
která spojila všechny tři skupiny v jeden celek.
Za vznikem českého fašismu vidí Ferdinand Peroutka národní
demokracii, která podle něj hledala ventil, jak říkat a činit to, co si nemohla
oficiálně dovolit na parlamentní půdě. Šlo především o boj se skupinou Hrad,
která se utvořila kolem prezidenta Masaryka a Beneše.
Výraznou osobností, která měla fašisty sjednotit a vést, se měl stát
generál Radola Gajda. Nejúspěšnější československý velitel proslul svým
nekompromisním postojem proti bolševikům v bojích na Sibiři, kde se dostal
až do armády generála Kolčaka. Po svém návratu domů si nepadl příliš do oka
s Masarykem ani s Benešem. Gajdovi se především nelíbilo celé nasměrování
politiky doleva. Několik let, kdy byl ještě v československé armádě, se
spekulovalo, že je tajným vůdcem fašistů, což se ale nikdy neprokázalo. V čele
Národní obce fašistické stanul až 3. ledna 1927. To již byl po tzv. Gajdově
aféře degradován na vojína v záloze a nic mu nebránilo, aby stanul v čele
českých fašistů. Gajdova aféra byla pokusem Masaryka a Beneše, jak se
Gajdy zbavit. Ve vykonstruovaném procesu byl Gajda obviněn z prosovětské
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špionáže. Toto obvinění se jeví jako dosti nepravděpodobné vzhledem ke
Gajdově minulosti a boji proti bolševikům na Sibiři.
Gajdova aféra nebyla jediným pokusem Hradu, jak se Gajdy zbavit.
Druhý pokus se naskytl po tzv. Sázavské aféře. Tehdy byl skupinou fašistů
přepaden rada Vorel, který měl mít u sebe dokumenty týkající se Gajdovy
aféry. Celá akce ovšem skončila fiaskem a všichni účastníci byli pozatýkáni.
Vyšetřování se ovšem nevyhnul ani Gajda, který se akce neúčastnil, přesto byl
odsouzen ke dvěma měsícům vězení.
Do třetice byl Gajda vyšetřován po Židenickém puči, kdy se skupina
fašistů pokusila přepadnout kasárna v Brně – Židenicích a poté provést
následný převrat v republice. I tento pokus fašistů skončil neúspěchem,
nicméně Gajda byl opět zatčen a odsouzen na šest měsíců. Do soudního
procesu zasáhl sám prezident Masaryk a na jeho popud byl Gajdovi změněn
původní osvobozující verdikt na půl roku vězení. Gajda byl obviněn, že celý
puč zorganizoval a napomáhal mu, i když se ho sám neúčastnil. Ivo Pejčoch
zde poznamenává, že tak zkušený vojevůdce, jakým byl Gajda, by jen těžko
vymyslel takovou nepřipravenou a nedůstojnou akci, jakou byl Židenický puč.
Po kauzách Gajda versus Hrad se vraťme zpět k Národní obci fašistické.
Po nástupu Gajdy do jejího čela se opět projevily osobní vztahy v českém
fašismu. Ihned po nástupu Gajdy byl vyloučen ze strany Robert Mach, jeden
ze zakladatelů moravských fašistů.
Přelom let 1926 a 1927 lze považovat za jeden z vrcholů fašismu.
Policejní zprávy hovoří o čtyřiceti tisících členů NOF v Praze a dvou stech
tisících v Čechách. Rozkvět fašismu byl dán zastřešující organizací v podobě
NOF a příchodem známého generála do jejího čela. Přes výraznou oblibu se
v srpnu 1927 Gajda dopustil politické chyby. Rozhodl o neúčasti NOF
v komunálních volbách téhož roku. Členům zároveň zakázal volit socialisty,
realisty a Národní stranu práce.
Po nástupu Gajdy také vidíme určitý odklon od národní demokracie.
Bylo to dáno především vstupem německých stran do vládní koalice za
souhlasu národní demokracie. Přesto zůstávala národní demokracie jakousi
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ochránkyní českého fašismu na parlamentní půdě. V Národní obci fašistické
viděli protiváhu vůči Komunistické straně Československa.
Již od roku 1926 docházelo ke vzájemným kontaktům mezi pravicovými
politiky národní demokracie Kramářem a Hlaváčkem s Gajdou a Stříbrným.
Vyvrcholením jednání mezi politiky NOF, národní demokracie a Stříbrným byl
vznik strany Liga proti vázaným kandidátním listinám. Tato strana vznikla
těsně před parlamentními volbami 1929. Ve volbách získala pouhé tři mandáty
a krátce po vzniku se začaly projevovat spory uvnitř strany. Ačkoli členové
viděli ve spojení pozitivum a dokázali si představit fungováni strany, její
vůdcové Gajda se Stříbrným to viděli jinak. Opět se projevily osobní vztahy a
Liga proti vázaným kandidátním listinám se kvůli osobní antipatii Gajdy a
Stříbrného rozpadla na NOF a Národní ligu Jiřího Stříbrného.
Od roku 1933 jsou také známy kontakty NOF s agrární stranou.
Vzájemné sbližování těchto dvou stran bylo dáno především sílícím fašismem
na venkově, kde měla největší zastoupení agrární strana. K oficiální spolupráci
však nedošlo. I když, jak píše Peroutka, do NOF měl vybudovanou cestičku
leckterý politický vůdce.
I další pokus o spojení NOF s jinou stranou nevyšel. V roce 1934 byla
za účasti deseti subjektů vytvořena Národní fronta. Po krátkém působení však
i z tohoto subjektu NOF vystoupila. I zde se projevily osobní ambice Gajdy,
který se stal pouze místopředsedou vedle profesora Mareše, který byl
předsedou strany. Gajda se obával svého odstranění z vedení strany, proto
raději rozhodl o vystoupení NOF z Národní fronty. Při všech těchto spojeních a
opětovných odloučeních ale Národní obec fašistická ztrácela své členy.
Proto se Gajda rozhodl

už do žádného subjektu nevstoupit a jít do

dalších parlamentních voleb v roce 1935 samostatně. Naopak národní
demokracie, Národní liga a zbytek Národní fronty vytvořily Národní sjednocení.
Tento subjekt však ve volbách propadl a strana se zmítala ve vnitřních
problémech.
K následujícím událostem, které vyvrcholily roku 1938, zastávala dvě
pravicová hnutí rozdílný názor. Národní obec fašistická stála zcela proti
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německy, čehož je důkazem i Gajdův postoj. Naopak Národní liga Jiřího
Stříbrného se obracela směrem k Německu. Na jaře roku 1938 se konala její
odborová konference, na které se Stříbrný vyslovil pro vstup SdP do vlády. I
když se v Národní lize po anšlusu Rakouska volalo po „tvrdé pěsti“ proti
Henleinovi, proud souhlasící se vstupem SdP do vlády v ní nabýval na síle.
Z celkového pohledu můžeme český fašismus zhodnotit jako jev
marginální, který se výrazně nepodílel na chodu první republiky. Jednotlivé
fašistické skupiny a později NOF se více proslavily svými skandály, pouličními
bitkami a různými kauzami než nějakým uceleným prosazovaným politickým
programem. Co se týče vztahů uvnitř NOF a vztahů s jinými subjekty, lze je
hodnotit stejně. Vždy převažovaly osobní ambice nad vytvořením jednotné
velké pravicové strany. Vztah českého fašismu s Československou stranou
národně demokratickou lze hodnotit jako zcela pozitivní. Ač se národní
demokracie oficiálně k fašismu nehlásila, byla to právě ona, která se stala
ochránkyní českého fašismu a také stranou, ze které fašismus vznikl. Naopak
vztah s Národní ligou Jiřího Stříbrného lze hodnotit negativně především pro
osobní spory Gajdy a Stříbrného.
Pokud budeme hodnotit, jak mohla mít etablovaná strana, jako byla
národní demokracie, pozitivní vztah k fašismu, musíme si uvědomit, že se
fašismus po první světové válce teprve rodil. Politici, jako byli např. Karel
Kramář, neměli zkušenosti s fašismem, jaké máme dnes, především nevěděli,
co fašismus dokáže během druhé světové války.
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Summary
In my dissertation I focused on the fascist parties and parties having
fascist tendencies in the period of the First Republic. We presented the
National Fascist Community as the main representative of the Czech fascism.
After analysing their mutual relations with the Czechoslovak National
Democratic Party we may say, that its radical part may be classified as a party
having fascist tendencies. The National League which was led by Jiří Stříbrný
may be also considered a party tending to fascism. The other parties that may
be classified as having fascist tendencies are the National Unity and the
National Front. There is not any doubt that the National Democracy is
connected with the appearance of the Czech fascism. The National
Democracy with few temporal exceptions was during the whole period of the
First Republic protecting the Czech fascism. In Czechoslovakia, fascism was
also affected by the personal relationships of its representatives. The main
representative of the National Fascist Community became Radola Gajda, a
former general. In 1929, he formed an alliance with Jiří Stříbrný and created a
League against bound lists of candidates. However, shortly after the elections
of the same year the alliance broke up and the personal antipathy of Gajda to
Stříbrný made it impossible to create a big fascist grouping. In 1934, the
National Fascist Community entered in another grouping, i.e. the National
Front but also due to the differences of its main representatives, i.e. Gajda and
Mareš, the National Fascist Community left the grouping and headed
independently towards the parliamentary elections in 1935. On the other side,
the National League of Jiří Stříbrný made an alliance with the National
Democracy and the National Front in a grouping called the National Unity.
However, after the failure of the National Unit in the elections the party faced
an internal crisis and the National League left it in the end.
After making the analysis, we may consider the relationship of the
Czech fascism with the Czechoslovak National Democratic Party as totally
positive. Although the National Democracy did not officially claim allegiance to
110

fascism, it was this party who became a defender of the Czech fascism and
also a party out of which the fascism originated. On the contrary, the
relationship with the National League of Jiří Stříbrný may be considered as
negative especially due to personal differences between Gajda and Stříbrný.
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