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Nástin tématu:

Politický systém První republiky lze ve srovnání s politickými systémy střední 

Evropy této doby označit za jeden z mála demokratických systémů. Přesto i tady se 

objevily prvky, které do standardního demokratického systému tak úplně nepatří. 

Skupina Hradu tzv. Pětka, státní politika vůči národnostním menšinám či vztah ke 

Slovensku významným způsobem ovlivnily směřování prvorepublikového 

politického systému. 

Stejně jako  v jiných evropských státech se i v Československu v meziválečném 

období objevily strany a skupiny hlásící se k fašismu. Hlavním reprezentantem 

českého fašismu se stala Národní obec fašistická. Cílem této práce bude přiblížit 

postavení Národní obce fašistické v politickém systému první republiky, popsat její 

roli a vztahy směrem k ostatním politickým stranám, charakterizovat základní 

programové body Národní obce fašistické. Text této práce bude vycházet

z komparativního a empiricko-analytického přístupu, a její struktura bude

následující.

Práce bude rozdělena do dvou hlavních celků. Zatímco první z nich se bude 

zabývat vznikem českého fašistického hnutí, Národní obce fašistické a celkovému 

charakteru politického systému První republiky, druhý se zaměří na roli Národní 

obce fašistické v politickém systému a na vztahy Národní obce fašistické k 

ostatním politickým subjektům. 

Po úvodu a  teoretickém vymezení českého fašismu bude následovat podrobnější 

seznámení s prvními skupinami hlásícími se k českému fašismu (Červenobílí, 

Národní hnutí, Českoslovenští fašisté), s jejich programovým prohlášením, 

organizačním vývojem Národní obce fašistické od jejího vzniku až do konce První 
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republiky, členskou základnou i programem této strany. Organizace, založená 

v roce 1926 byla vnímána českými fašisty především jako organizace, která 

sjednotí roztříštěné a nejednotné hnutí, a které se podaří získat nové členy i voliče. 

Byla první relevantní silou reprezentující fašistickou ideologii. Národní obec 

fašistická vstupovala na politickou scénu, která byla silně ovlivněna dominancí 

politických stran propojených se sítí nejrůznějších zájmových skupin, což značně 

ovlivnilo její úlohu i postavení v celém politickém systému První republiky.

Společnost byla silně rozdělena na několik politických táborů, kdy

nejvýznamnějším byly agrárníci, klerikálně-katolický proud, národně-liberální 

proud a proud socialistický, po roce 1921 vyjmenované rozšířila Komunistická 

strana Československa. Národní obec fašistická byla nucena přizpůsobit se 

systému, proto pro oslovení a získání voličů zvolila stejnou strategii jako ostatní 

politické subjekty. Začala zakládat organizace zaměřené na konkrétní skupiny –

dělníky, mladou generaci, venkovské obyvatelstvo. Prostor bude věnován 

typologickému zařazení Národní obce fašistické k nadstranickému hnutí či ke 

klasické politické straně. Jednou z důležitých charakteristik fašismu je vůdcovský 

princip, jehož reprezentantem se stal Radola Gajda, kterému bude v práci určena 

jedna z podkapitol.

Následovat bude role NOF v politickém systému První republiky. Zaměřím se 

především na územní rozložení podpory a členské základny, značný prostor bude 

věnován programové charakteristice Národní obce fašistické a jejím programovým 

postojům a východiskům k závažným tématům První republiky -  politický systém, 

pohled Národní obce fašistické na fašismus a německý nacismus, vztah 

k národnostním menšinám, antisemitismus a panslavismus.  Další kapitola bude 

věnována postoji Národní obce fašistické k ostatním politickým stranám a 

subjektům První republiky. Pokusím se vystihnout zásadní programové odlišnosti
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některých politických stran ve vztahu k Národní obci fašistické. Komparace 

jednotlivých programových dokumentů vůči Národní obci fašistické se pak bude 

týkat agrárníků a národních demokratů. Další část práce přiblíží vztahy mezi 

Národní frontou a Národním sjednotím jejichž existence je s Národní obcí 

fašistickou úzce spojena. 

Prostor budě věnován účasti Národní obce fašistické v parlamentních volbách. 

V prvních parlamentních volbách v roce 1920 žádné strany či skupiny hlásící se 

k fašismu nekandidovaly, neboť první organizace hlásící se k fašismu vznikly až 

v roce 1922. Předmětem zkoumání tedy budou parlamentní volby v roce 1925, 

1929, 1935 a 1938.  

Národní obec fašistická se účastnila i množství mimoparlamentních aktivit a 

činností. Charakteristikou jednotlivých významnějších aktivit byla nejednoznačná 

odezva těchto aktivit v samotné straně. V práci zmíním jen některé z těchto činností 

– tzv. Sázavskou aféru a Židenický puč.

V závěru práce budou zodpovězeny následující výzkumné otázky. Z jakého důvodu 

zůstalo v období První republiky české fašistické hnutí na okraji politického 

spektra? Proč Národní obec fašistická, jako hlavní reprezentant českého 

fašistického hnutí, nezískala širší podporu české společnosti? Do jaké míry se 

Národní obec fašistická programově vyhranila vůči ostatním politickým stranám a 

jaký to mělo dopad na její postavení v politickém systému?
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Předběžná osnova práce:

1. Teoretický úvod, postavení hypotéz

2. Národní obec fašistická jako reprezentant českého fašismu v První republice

3. Role českého fašismu – Národní obec fašistická  v politickém systému První 

republiky

4. Programová charakteristika Národní obce fašistické

5.  Postoj Národní obce fašistické k politickým stranám První republiky

6. Účast Národní obce fašistické ve volbách

7. Závěr

Výzkumné otázky:

Z jakého důvodu zůstalo v období První republiky české fašistické hnutí na okraji 

politického spektra? 

Proč Národní obec fašistická, jako hlavní reprezentant českého fašistického hnutí,

nezískala širší podporu české společnosti? 

Do jaké míry se Národní obec fašistická programově vyhranila vůči ostatním 

politickým stranám a jaký to mělo dopad na její postavení v politickém systému?
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