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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zmapování vztahů českých fašistů a Československé národní 

demokracie a jejích podob. Práce je blíže zaměřená na analýzu těchto vztahů a jejich 

projevů. V řešení byla použita analytická metoda a metoda komparativní. Autor 

diplomové práce využíval jak dostupné odborné literatury týkající se tématu, tak také 

pramenných zdrojů. Práce je strukturována do čtyř hlavních kapitol. První kapitola 

rozebírá teorii fašismu, jeho hlavní charakteristické znaky a ve vlastní podkapitole také 

specifickou českou podobu pro správné pochopení kontextu fašistického prostředí 

v Československé první republice. Druhá kapitola pojednává o působení českého 

fašismu v první republice. Pro významné změny, které se odehrály v roce 1938, byl také 

v krátkosti zmíněn politický systém druhé republiky, jelikož vykazoval krajně pravicové 

znaky. Třetí kapitola se věnuje Československé straně národně demokratické a 

analyzuje její činnost do roku 1935. Pro uvedení souvislostí byl také naznačen 

československý politický systém a jeho stranický systém. Čtvrtá kapitola je pro 

diplomovou práci klíčová a pojednává o stycích a spolupráci českých fašistů a Národní 

demokracie, od roku 1935 také o spolupráci v rámci strany Národní sjednocení. Pro 

úplnost jsou také zmíněny vztahy českých fašistů s etablovanými stranami 

prvorepublikového politického systému. 
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Abstract 

The purpose of the thesis is to examine the relationships between the Czech fascists and 

the  National Democratic Party in all its forms. The thesis covers the analysis of these 

relationships and their displays. The author used analytical and comparative methods as 

well as available specialized literature and other sources. The dissertation is divided into 

four main chapters. The first chapter analyzes the fascist theory, its main characteristics 

and, in one of its subchapter, the specific Czech scheme for better understanding of the 

fascist environment during the First Czechoslovakian Republic era. The second chapter 

deals with fascists' actions and operation during the First Czechoslovakian Republic era. 

For important changes that took place in 1938, the political system of the so called 

 "Second Republic" is briefly mentioned, as the political direction was extremely right 

wing oriented. The third  chapter focuses on the National democratic party and analyzes 

the party's activities up to 1935. For better compression, the Czechoslovak political 

system is also outlined in this section. Chapter four is the key part of the dissertation as 

it deals with the relations and cooperation between the Czech fascists and National 

democracy and cooperation with the National Unity from 1935. To complete the 

dissertation, the relations between the Czech fascists and established political parties of 

the First Republic are also mentioned.  

 

Keywords 

fascism, czech fascism, The National Democratic Party, Czechoslovak republic, The 

National Unity, The National Fascist Community, The Flag 
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Ani Československá republika mezi dvěma světovými válkami nebyla výjimkou a 

myšlenky a ideje fašismu nacházely útočiště také zde. Český fašismus byl zpracován v 

několika bakalářských či diplomových pracích, nicméně mám za to, že vztahu mezi 

českými fašisty a národní demokracií ještě nikdo žádnou ucelenou publikaci nevěnoval.  

 

Ve své diplomové práci plánuji využívat pramenné materiály, a to především 

fašistická periodika, jako jsou například Fašistické listy či Říšská stráž, a dále Národní 

listy tedy ústředního tiskového orgánu Národní demokracie. Tyto dokumenty je možné 

nalézt v Národní knihovně České republiky. Dále pro zasazení práce do historického 

kontextu a pro lepší pochopení souvislostí hodlám využívat sekundární odbornou 

literaturu.  

 

Mám v úmyslu využívat především analytickou metodu, případně také komparativní 

metodu. 

 

1. Úvod 

2. Teoretické vymezení  

2.1. Fašismus, nacionální socialismus a falangismus 

2.2. Český fašismus 
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3.2. Český fašismus mezi zářím 1938 a březnem 1939 
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Úvod 
Hlavním předmětem předložené diplomové práce je analýza styků a vazeb mezi 

českými fašisty a Československou národní demokracií v průběhu období první 

republiky, konkrétně se jedná o roky 1922-1938. Dalším tématem rozebíraným v práci 

je problematika českého fašismu a Československé národní demokracie jako 

samostatných entit po hlubší pochopení souvislostí. Autor si zvolil téma na základě 

dlouhodobého zájmu o problematiku českého fašismu a jeho konkrétních projevů.  

 

Autor si je vědom toho, že téma týkající se českého fašismu již bylo mnoha 

autory zpracováváno, ale téma považuje za stále „živé“ vzhledem k aktuální situaci ve 

společnosti. Navíc souhlasí s názorem, že fašismus není jen ohraničenou ideologií 

dvěma světovými válkami, ale tato hrozba pořád „visí ve vzduchu“. Proto považuje za 

důležité neustále si připomínat věci minulé a vzít si z nich poučení do budoucnosti. 

Právě proto si autor myslí, že téma je z těchto důvodů „nadčasové“.  

 

Za největší přínos diplomové práce je možné považovat analýzu fungování 

českého fašismu vzhledem k plně etablované straně politického systému první 

republiky, která se zasloužila o vybudování a upevnění samostatnosti nově vznikajícího 

a křehkého státního celku, jenž se potýkal s nemalými problémy. Fašismus 

v československé, respektive české historii představoval svérázný politický proud, který 

i přes své zahraniční vzory, zejména ten německý a italský, projevoval svá specifika a 

odlišnosti, právě vzhledem k prostředí, ve kterém se vyvíjel. Československá národní 

demokracie zase představovala plně etablovanou politickou stranu, které beze sporu 

patřila k těm nejvýznamnějším, kterými československý stranický systém disponoval. 

Její vliv někdy bývá opomíjen a na druhou stranu se často cituje její přílišná náklonnost 

k fašismu. Československá národní demokracie neuplatnila svůj nabytý potenciál z dob 

osamostatňování Československé republiky a postupně spíše upadala, čemuž 

odpovídaly i její volební zisky. Její vliv slábl i navzdory silným a význačným 

osobnostem, které koncentrovala. Zajisté by za úvahu stála myšlenka, zda i to byl jeden 

z důvodů jejího pohasínajícího působení. Nakonec nebyla ani po druhé světové válce 

její činnosti obnovena tak, jako tomu bylo u některých dalších politických stran 

prvorepublikového systému. 
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Text diplomové práce je pak rozdělen na čtyři kapitoly, které se věnují teorii 

fašismu a vývoji českého fašismu, dále zachycují působení Československé národní 

demokracie a především analýzu vztahů národní demokracie a českých fašistů a jejich 

vzájemné spolupráce. Každá z kapitol předcházejících kapitole stěžejní má své 

opodstatnění pro hlubší vhled a pochopení souvislostí týkající se tématu. 

 

První kapitola obsahuje teoretická východiska italského fašismu, německého 

nacismu, jelikož jsou to hlavní vzory, ze kterých čeští fašisté čerpali inspiraci. Prostor 

byl dán také specifické podobě českého fašismu, kdy v samostatné podkapitole jsou 

rozebrána jeho ideologická východiska. Jednalo se především o vyhrocený 

nacionalismus směřovaný proti menšinám žijícím v Československé republice. Nejvíce 

problematickou z hlediska českých fašistů se jevila především ta německá, upozaděna 

nezůstala ovšem ani například maďarská. Záměrem této podkapitoly je hlavně poukázat 

na programovou nejednotnost a roztříštěnost, kterou český fašismus trpěl po celou dobu 

svého působení. V případě českých fašistů je tak snadnější poukázat na to, proti čemu 

stáli, než jaká řešení existujících problémů nabízeli. 

 

Druhá kapitola se zaobírá vznikem a vývojem českého fašismu mezi lety 1922 a 

1938. První projevy českého fašismu lze pozorovat od roku 1922, kdy vznikala první 

krajně nacionalistická hnutí. V březnu roku 1926 pak došlo k jejich sloučení a vytvoření 

zastřešující organizace s názvem Národní obec fašistická. Jejím vůdcem a zároveň 

nejvýraznější postavou se stal generál ruských legií Radola Gajda. Působení Národní 

obce fašistické je dán poměrně velký prostor, jelikož se jednalo o nejúspěšnější pokus o 

vytvoření fungující organizace českého fašismu. V rámci této kapitoly byla také 

zpracována další fašistická organizace Vlajka. Ta se nechvalně proslavila především 

svým antisemitismem a svou rolí během tzv. insigniády. Nakonec byla zařazena ještě 

podkapitola, která se týká vývoje českého fašismu v období druhé republiky. Té byl sice 

vyměřen jen krátký čas, ovšem i zde čeští fašisté hráli svou roli, například když se 

zástupci českých fašistických skupin spojili v Český národní výbor a naposledy se 

v březnu 1939 pokusili o převzetí moci ve státě. 

 

Následuje kapitola věnující se Československé národní demokracii. Nejprve je 

v podkapitole zmíněn ustavený politický systém Československé republiky. Tato 

podkapitola je brána jako spíše okrajové téma, kterému není určen příliš velký rozsah, 
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nicméně i tak ji autor práce považuje za důležitou pro uvedení nastavení systému, ve 

kterém Československá národní demokracie působila. Následující tři podkapitoly jsou 

zaměřené na samotnou stranu národní demokracie. Rozebírán je vznik strany a její 

úloha při vzniku republiky. Zmiňován je také zlomový sjezd strany v březnu roku 1919, 

kdy z České státoprávní demokracie mění na Československou národní demokracii. 

Zachycena je také profilace strany a její program. Jelikož měla strana problémy se svou 

jednotností, zaznamenány jsou také její názorové proudy a frakce. V roce 1929 po 

volbách začal udávat tón ve směřování strany F. X. Hodáč, zástupce průmyslového 

křídla strany. Autor neopomněl také zmínit účast národní demokracie ve vládách. A 

zapojení národní demokracie do Národního sjednocení. 

 

Nejpodstatnější kapitola diplomové práce analyzuje navazování vztahů českých 

fašistických skupin od jejich vzniku v roce 1922 a jejich konkrétní podobu v případě 

založení Národního hnutí a klubu Červenobílých, v nichž se národní demokracie 

angažovala. Rozebírány jsou společné programové body, na nichž byla spolupráce 

stavěna. Autor neopomněl zmínit také různé vývojové fáze spolupráce. Zpočátku vztahy 

mezi jmenovanými subjekty byly v pozitivní rovině. Národní demokracie se stavěla 

proti kritice českého fašismu ze strany prohradního křídla a zastávala se Radoly Gajdy 

v případě jeho obvinění ze sovětské špionáže a přípravy puče s pomocí českého 

fašistického hnutí. Napětí ve vztazích nastalo po ustavení Národní obce fašistické jako 

politické strany, kdy začala být konkurencí národní demokracii pro volební souboje. 

V důsledku nejednosti uvnitř národní demokracie ale k obnovení vztahů došlo poměrně 

záhy. Nakonec je analyzována také idea a vznik koncentrační strany, nejprve v podobě 

Národní fronty a po jejím neúspěchu také v podobě Národního sjednocení a zapojení 

jednotlivých aktérů. Pro úplnou představu čtenáře diplomové práce jsou v krátkosti také 

zmíněny vztahy českých fašistů a dalších etablovaných prvorepublikových politických 

stran. 

 

 

V závěru diplomové práce se autor pokusí zodpovědět následující otázky: 

- Byly vztahy mezi českými fašisty a národní demokracií pouze jednostranné, či 

lze mluvit o oboustrannosti? Případně která ze stran měla ze spolupráce větší 

prospěch? 

- Jak lze hodnotit spojení těchto subjektů ze strany českých fašistů? 
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- Jak lze hodnotit spojení těchto subjektů ze strany národní demokracie? 

- Do jaké míry za úspěchy či neúspěchy navázaného spojení mohly osobní ambice 

jednotlivých předních členů zmíněných subjektů? 
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1 Teoretické vymezení 
Kapitola Teoretické vymezení si klade za cíl správně charakterizovat 

nejdůležitější znaky fašistické ideologie a specifickou podobu českého fašismu. 

Opodstatnění podkapitoly věnující se fašismu a nacismu je v teoretických východiscích, 

ze kterých český fašismus čerpal. Pro pochopení ideologické základny českého fašismu 

je tak nezbytné zaměřit se na atributy zmíněných ideologických přístupů. Auto práce 

ovšem nepopírá skutečnost, že český fašismus viděl vzory i v dalších krajně 

pravicových režimech. 

1.1 Fašismus a nacismus  

Pojem fašismus je i v dnešní době stále nesnadno definovatelný. Autoři nejsou 

jednotní, ať se to týká vymezení pojmu fašismu, nebo také jeho definice.
1
 Nöel 

O´Sullivan si je vědom toho, že objem studií, které se věnují fenoménu fašismu „hrozí 

přerůst v povodeň.“
2
 Problémem se jeví také určení pojmů fašismus, nacismus, či 

falangismus. Tedy zda se na ně lze dívat pouze z hlediska teritoriálního řazení, nebo 

vykazovaných ideologických znaků, či je správné do jednoho balíku fašismu řadit 

všechny zmíněné -ismy. Kupříkladu nacismus je některými autory například považován 

za radikální formu fašismu, důvodem pro to bývá rasová politika Třetí říše.
3
 

 

Zatímco ideologie liberalismu, konzervatismu a socialismu jsou dílem 19. 

století, fašismus se zrodil ve 20. století, někteří autoři dokonce fašismus zasazují do 

přesněji vymezeného období mezi dvěma světovými válkami. I přesto Andrew 

Heywood shledává kořeny fašistické ideologie již v 19. století, kdy se začaly ozývat 

hlasy proti politickým názorům vzešlých z osvícenství. Fašismus tedy vznikl jako 

revolta proti moderně a proti idejím osvícenství a právě 1. světová války byla tím, která 

jim dodala jakousi propojenost.
4
 Na druhou stranu dle O´Sullivana se nelze spokojit jen 

s negativní reakcí na vývoj moderní společnosti, jelikož by takový přístup nezohlednil 

                                                 
1
 Mezi nejznámější autory, kteří se věnují tomuto tématu, patří například: Nöel O´Sullivan, Robert 

Paxton, Andrew Heywood, Hannad Arendtová, Zeev Sternhell. V našem prostředí se fašismu věnuje 

Stanislav Balík, Michal Kubát či Pavel Kotlán. V minulosti to byl hlavně Tomáš Pasák. 
2
 O´SULLIVAN, N. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, ISBN 

8073250012, s. 7. 
3
 KOTLÁN, Pavel. Gajdova (ne)věrná Morava: peripetie Národní obce fašistické na Moravě. Brno: 

Sokrates, 2009, ISBN 9788086572604, s. 3-5. 
4
 HEYWOOD, A. Politické ideologie, 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, ISBN 9788073801373, s. 220. 
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další důvody, které pro rozvoj fašismu také hrály důležitou roli.
5
 Mezi ony důvody lze 

zařadit například křehkost demokratických vlád, které se ustavily jen nedávno a 

demokratické hodnoty ještě nestačily plně zapustit kořeny a nahradit tak ty autokratické. 

Také ekonomický vývoj po 1. světové válce, kdy svět zachvátila hospodářská krize, 

čehož samozřejmě mistrně využívali extremisté, ovšem nejen fašistického smýšlení. 

Dále touha po odplatě poražených států, ve kterých po válce zůstalo nacionalistické 

napětí a nespokojenost s nastavením versailleského uspořádání. Nelze také opomenout 

dopady industrializace, která sice posílila velkopodnikatele a organizované pracující, ale 

významně ohrožovala pozice nižší střední třídy, jako byli řemeslníci, rolníci či drobní 

podnikatelé. Právě tito se nejčastěji stávali členy fašistických hnutí. Konečně se také 

jednalo o obavu z šíření ruské revoluce, kterou pociťovala zvláště majetná třída.
6
 

 

Příznačným rysem fašismu je aktivistický politický styl, který se vyvinul jako 

protiklad k omezenému politickému stylu působícím již od dob renesance. O´Sullivan 

ho definuje pomocí čtyř charakterů. Za prvé se jedná o myšlenku, že společnost je 

dohromady poutána formálně zákonem a nikoliv společným cílem (ať už světským či 

náboženským). Druhý charakter se týká jasně vymezené hranice mezi společností a 

státem. Stát je zde chápan jako svrchovaná autorita, která se za předpokladu, že jedinec 

neporušuje zákon, do jeho soukromí nijak nevměšuje. Třetím bodem je omezení moci 

pomocí vytváření institucí, protože státní moc je v rámci omezeného politického stylu 

nahlížena jako potencionálně zneužitelná. Za čtvrté se jedná o teritoriální vymezení 

státu považovaného za specifickou územní jednotku, která je výsledkem dějin. Hranice 

by neměly být jakoukoli činností státu překročeny.
7
 

 

Ve smyslu předchozího odstavce tak aktivistický politický styl znamená 

v podstatě negaci omezeného politického stylu, jelikož v podání fašistů se usiluje o 

společný cíl, kterým je ideologie, což označuje propracovanou vizi ideálního 

společenského řádu. Opačně fašismus také chápe vymezení společnosti a státu. Stát je 

pojímán jako všezahrnující organizace a osud jednotlivce je naplňován pouze skrze ten 

kolektivní. Individualistický způsob života je nahrazen kolektivistickým. Záruky proti 

zneužití moci nejsou vyvíjeny, či jsou úplně ignorovány. Děje se tak s cílem, aby stát 

                                                 
5
 O´SULLIVAN, N. Fašismus, s. 13-14. 

6
 HEYWOOD, A. Politické ideologie, s. 220-221. 

7
 O´SULLIVAN, N. Fašismus, s. 38-42. 
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dosáhl splnění kolektivního společného cíle a to všemi prostředky, které uzná za 

vhodné. Nakonec ani hranice nejsou brány jako něco neměnného, spíše se jedná o 

nevýznamnou překážku v realizaci cíle. Hranice nejsou považovány za něco, co by 

společnost drželo dohromady. V tomto případě se jedná znovu o ideologii, o společný 

cíl.
8
 

 

Výše zmíněná charakteristika aktivistického politického stylu může vystihnout 

podstatu fašismu, ovšem pro další naplnění cílů této kapitoly budou rozpracovány i 

tradičně zmiňované znaky fašistické ideologie. Dle Heywooda se jedná o 

antiracionalismus, boj, vůdcovství a elitismus, socialismus, ultranacionalismus.
9
 

O´Sullivan v díle Fašismus zase zmiňuje tyto: nacionalismus, rasismus, korporativismus 

a iracionalismus. Oba autoři ovšem shodně tvrdí, že žádný z těchto znaků nemůžu plně 

naplnit celkovou charakteristiku fašismu.
10

 Pro účely diplomové práce bude zmíněno 5 

bodů: nacionalismus, iracionalismus, vůdcovství, korporativismus, rasismus.  

 

Pro úplnost bude ještě zmíněn přístup Roberta Paxtona, který se odlišuje od 

přístupu výše jmenovaných autorů. Paxton tvrdí, že „skutky fašistů nám mohou říci 

aspoň tolik, co jejich slova.“ Ačkoliv dodává, že jejich prohlášení ignorovat nelze.
11

 

Vymezení v definici fašismu se však snaží spíše vyhnout, a to z důvodu, že věří, že 

fašismus není „vývozním zbožím“, ale každé fašistické hnutí měla svá specifika, která 

byla nepřenosná, tudíž neuznává výše citované „fašistické minimum“.
12

 Nakonec svého 

díla Anatomie fašismu se ale Paxton nevyhne pokusu o definici: „Fašismus můžeme 

definovat jako způsob politického jednání vyznačujícího se obsesivními představami o 

rozkladu společenství, o národním postoupení, o tom, že národ se stal obětí, a 

kompenzačními kulty sjednocení, síly a ryzosti, v nichž masová politická strana složená 

z militantních nacionalistů nepříliš spokojeně, ovšem výkonně spolupracující 

s tradičními elitami, opouští demokratické svobody a za pomoci spásného násilí a bez 

jakýchkoliv etických nebo zákonných omezení usiluje o vnitřní očistu a vnější expanzi.“ 

Nakonec dodává, že ideje, které podmiňují jednání fašistů, lze nejlépe určit právě 

                                                 
8
 O´SULLIVAN, N. Fašismus, s. 40-42. 

9
 HEYWOOD, A. Politické ideologie, s. 223. 

10
 O´SULLIVAN, N. Fašismus, s. 44. 

11
 PAXTON, R. Anatomie fašismu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, ISBN 

9788071068112, s. 15. 
12

 PAXTON, R. Anatomie fašismu, s. 26-27. 
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z onoho jednání, které je z větší části intuitivní, či se projevuje na základě emocí. 

Paxton je označuje jako „mobilizační vášně“, mezi něž řadí například víru, že jedincova 

skupina je obětí, pocit, který ospravedlňuje jakékoliv jednání bez zákonných či 

morálních omezení, potřebu větší integrace očistné komunity, potřebu autority 

přirozených vůdců, nadřazenost vůdcových instinktů nad univerzálním rozumem, půvab 

násilí a účinnost vůle a právo vyvoleného lidu dominovat ostatním bez jakýchkoliv 

omezení.
13

 

1.1.1 Nacionalismus 

Názory o možné nadřazenosti jednoho národa nad druhým sahají do konce 18. 

století a možná překvapivě se tak jedná o poměrně novou záležitost. Toto pojetí začalo 

zdůrazňovat hodnoty jednotlivých národních kultur nad hodnotami mezinárodního 

společenství, které až do té doby převažovalo. Vykrystalizovaly tak dvě koncepce řádu, 

které jsou v zásadě neslučitelné – světová a nacionalistická. Lze tedy tvrdit, že fašismus 

v tomto ohledu nic nového nepřinesl. Ovšem důležité je, že až s jeho vznikem 

potencionální konflikt, který vzešel z nového uvažování, nabyl na důležitosti. Do té 

doby jen převládal názor, že poukazování na národní odlišnosti může pouze nabídnout 

přijatelný způsob, jak vystavět novou a lepší civilizaci.
14

  

 

Jak v rámci fašismu, tak i nacismu nacionalismus našel uplatnění v době mezi 

dvěma světovými válkami. Byl využíván jako prostředek k uchopení moci, když skrze 

něj fašisté i nacisté vyjadřovali podporovatelům svoji vášeň pro navrácení národní 

hrdosti, jenž se má uskutečnit pomocí revoluční politiky neustálého boje. O´Sullivan 

dodává, že právě takto probuzený nacionalismus může být jedinou silou, která dokáže 

sjednotit různé skupiny v národě.
15

  

 

1.1.2 Iracionalismus 

Jak již bylo zmíněno na začátku kapitoly, na fašismus lze pohlížet také jako na 

negaci osvícenství, jehož podstatou byly myšlenky univerzálního rozumu, přirozené 

                                                 
13

 PAXTON, R. Anatomie fašismu, s. 249-251. 
14

 O´SULLIVAN, N. Fašismus, s. 158-160. 
15

 O´SULLIVAN, N. Fašismus, s. 125. 
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dobroty a nutného pokroku. Friedrich Nietzsche patřil mezi myslitele, kteří na konci 19. 

století začali upozorňovat na to, že lidský rozum má své hranice a je tak omezený a že 

lidé mohou být motivovaní spíše vůlí a city, než racionálními představami. Toto 

odmítnutí osvícenství vnuklo fašismu negativní povahu. Pro lepší pochopení to 

znamená, že v rámci fašistického hnutí se dá lépe odhalit to, proti čemu fašisté stáli, než 

jaké hodnoty a ideály vyznávali. Iracionalismus také fašismus vybavil podceňováním 

intelektuálního života a naopak vyznával kult činu.
16

  

 

Jak italský fašismus, tak i německý nacismus využily iracionalismus ke splnění 

svých cílů, i přes to, že postrádaly jednotnost a preciznost. Mussolini i Hitler se zaměřili 

na potlačení rozumu a skrze ideje a myšlenky se schopností vyvolávat emocionální 

reakce uchvacovali masy.
17

 

1.1.3 Vůdcovství 

Dalším typickým znakem fašismu je radikální odmítnutí rovnosti. Fašismus ve 

svém základu vyznává absolutní vůdcovství a elitismus jako naprosto přirozené a 

kýžené. Už od narození se projevují rozdíly mezi schopnostmi a vlastnostmi člověka. 

Společnost se dle těchto rozdílů dělí na ty, kteří jsou schopni vést a na ty, kteří tyto 

schopné umí poslouchat. Celá společnost je pak rozdělena následovně: existuje jediný 

vůdce, který disponuje veškerou autoritou, poté funguje výlučně mužská bojovnická 

elita, která se odlišuje svou schopností se obětovat a nakonec se ve společnosti 

vyskytuje masa, která je slabá a nečinná a její schopností je poslušnost. Vůdcovský 

princip se tak stal jedním ze zásadních principů fašistického státu. Aby se zabránilo 

možnosti, ve které by byla vůdcova vůle napadena, instituce jako volby či parlamenty 

byly buď utlumeny, případně úplně zlikvidovány.
18

 

 

Hitler v Německu vůdcovský princip přijal ještě dřív, než se chopil moci, a to 

v rámci strany. Po převzetí moci v zemi se pak tento princip stal základem všech 

institucí Třetí říše. O´Sullivan uvádí, že na jeho základě byl například v roce 1934 

                                                 
16

 HEYWOOD, A. Politické ideologie, s. 223-224. 
17

 HEYWOOD, A. Politické ideologie, s. 223-224. 
18

 HEYWOOD, A. Politické ideologie, s. 227-228. 
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uspořádán celý nacistický hospodářský systém. Sám Hitler se o postavení vůdce vyjádřil 

následovně: „To, co jsem, jsem skrze vás, to, co jste, jste skrze mne.“
19

 

 

 Fašismus v Itálii byl vystavěn na nadřazenosti státu nad jedincem. Neomylnost 

Duceho byla podpořena vyjádřením „Mussolini má vždycky pravdu“, které bylo 

zapracováno do fašistického Desatera. Na rozdíl od nacistického Německa ale nebyl 

vůdcovský princip všezahrnující a například nezasahoval do sféry ekonomické, kde 

hlavním symbolem zůstával korporativismus spíše než vůdcovství. Vůdcovský princip 

ve fašistické Itálii tak lze označit za masový kult osobnosti a jakékoliv vyjádření duceho 

bylo považováno za základ režimu.
20

  

 

1.1.4 Korporativismus 

Fašismus nabízel řešení pro ty, kterým nebyl blízký jak kapitalismus, tak 

socialismus. Mělo se jednat o tzv. „třetí cestu“. Nicméně v případě korporativismu není 

zcela lehké definovat, co přesně tento pojem vyjadřuje. Skrze fašistickou optiku se mělo 

jednat o soubor určitých ekonomických metod a institucí s cílem dosáhnout jednoty 

mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Jelikož italští fašisté tvrdili, že jedině organická 

společnost může nabídnout pravou svobodu, měla být zvolena taková taktika, aby obě 

strany byly hnány touhou po vzájemném sebeobětování pro národní zájmy. Nicméně ani 

sám Mussolini nedokázal řádně odůvodnit ambiciózní cíl korporativismu a ve svých 

proslovech si mnohokrát vysloveně protiřečil.
21

 

 

V německém prostředí korporativismus nabral trochu jiný směr. Nacistická 

doktrína totiž vyžadovala podřízení ekonomických procesů rasové politice Třetí říše. 

Cílem nacistů tak bylo vytvoření rasově čisté organické společnosti, kde by byly 

vstřebány všechny její skupiny. Nakonec bylo nacisty dokonce upuštěno od používání 

pojmu korporativismus a byl nahrazen označením nacionální socialismus. Došlo tím 

                                                 
19

 O´SULLIVAN, N. Fašismus, s. 148-154. 
20

 O´SULLIVAN, N. Fašismus, s. 150. 
21

 O´SULLIVAN, N. Fašismus, s. 129-130, 132. 
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k vyhnutí se používání italských pojmů, od kterých se nacisté distancovali a chtěli tím 

dokázat, že jejich verze „třetí cesty“ je použitelná pouze pro Německo.
22

 

1.1.5 Rasismus 

V rámci fašismu je rasismus zjevně spojen s nacistickým Německem a jeho 

hrůznou antisemitskou politikou. Podle Roberta Paxtona se projevy antisemitismu 

postupně vyvíjely, kdy na sebe vzájemně působily dva tlaky, které vyvolávaly akci a 

reakci. Nešlo tudíž jen o lokální násilí lidových pogromů, ani o nařízení shora státní 

politikou. V první fázi se jednalo o označení vnitřního nepřítele a vyčlenění jej z národa 

skrze postupné potlačování občanských práv. K tomu začalo docházet neprodleně po 

převzetí moci Hitlerem. Tato fáze pak byla zakončena přijetím segregace jako oficiální 

politické doktríny. V září 1935 byly přijaty tzv. Norimberské zákony, které anulovaly 

občanství Židů a zakazovaly vzájemné sňatky. Segregace pak vyvrcholila zřetelným 

označováním židovské populace. Druhou fází pak bylo vysidlování. Jak ale postupovala 

německá expanze, projevil se problém s tím, kam Židy umisťovat. Východ Evropy se 

zdál jako ideální a zvláště od napadení Sovětského svazu si nacisté slibovali usnadnění 

vysídlení do rozsáhlého ruského vnitrozemí. Dle Paxtona je velmi složité rozlišit, kdy 

přesně se přešlo od politiky vysídlení k politice totálního vyhlazení všech Židů. 

Oficiální stanovisko sice bylo přijato na začátku roku 1942 vysokými představiteli 

nacistického Německa, ale dle různých studií si nacističtí správci v okupovaných 

územích počínali dosti samostatně. Zvláště v Polsku pak správci přecházeli od zabíjení 

židovských mužů k masovému vyvražďování celých populací ještě před rokem 1942.
23

  

 

Problematicky se jeví spojení fašistické Itálie a rasismu. Mussoliniho režim 

vykazoval jen nepatrné znaky antisemitismu. V počátcích fašistického hnutí bylo 

dokonce nemálo Židů, kteří Mussoliniho finančně zajišťovali. Duceho milenkou byla 

židovská spisovatelka a pochodu na Řím se účastnilo asi dvě stě židovských 

stoupenců.
24

 Italský fašismus stál na premise nadřazenosti fašistického státu nad 

jednotlivcem a na podřízení se Mussoliniho vůli. Lze tedy uvažovat v intencích, že 

italský fašismus by dokázal pojmout všechny lidi bez rozdílu rasy či barvy pleti. 

                                                 
22

 O´SULLIVAN, N. Fašismus, s. 130-131. 
23

 PAXTON, R. Anatomie fašismu, s. 184-189. 
24

 PAXTON, R. Anatomie fašismu, s. 14. 
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Mussolini sice v roce 1937 přijal antisemitské zákony, ale důvodem bylo spíše 

„uklidnění“ Hilterovského Německa.
25

  

 

1.2 Ideologické základy českého fašismu 

Ani Československé republice na začátku 20. let 20. století neunikla pozornost, že 

se v Evropě začaly objevovat krajně pravicové autoritářské režimy, například ty 

popsané v předchozí podkapitole. Stejně jako ony dostaly určitým způsobem svůj ráz, 

také v případě fašismu, který nacházel uplatnění v nově ustavené republice lze 

pozorovat určité odlišnosti a specifika. Pavel Kotlán dokonce zachází tak daleko a 

vysvětluje, že pojem „českého fašismu“ je pojmem tak svébytným, že dosud nebyl 

komplexně vymezen. Podle něj nejsou uspokojivě definovány hranice organizací, které 

můžeme spolehlivě označit jako fašistické, a které nikoliv. Proto je nutné provádět 

důkladnou analýzu jejich teoretické a praktické činnosti.
26

 Autoři Klimek a Hofman 

dále uvádějí, že teoretické části programu fašistů se zřídka promítaly do praktické 

činnosti. A v této spojitosti je také důležité zauvažovat, do jaké míry mohli fašisté 

veřejně projevovat své vize, aby předešli perzekucím či dokonce zákazu činnosti. 

V programových bodech se tak lze dočíst o politických cílech, které se nacházely 

v intencích demokracie, ale mezi řádky je také možné nalézt myšlenky, které by v praxi 

znamenaly vytvoření autoritativního systému.
27

 

 

 Jedním z hybných motorů českého fašismu byl s jistotou nacionalismus. Jeho 

základy lze vypozorovat až do 19. století, kdy našly půdu pod nohama radikální 

myšlenky boje o národní obrození, kde byl český národ v zajetí německého živlu. 

V období 20. let minulého století se dá hovořit o integrálním nacionalismu, fašisté sami 

považovali nacionalismus za přirozený. Povinností jedince bylo usilovat o zabezpečení 

vlastního národa. Například básník Viktor Dyk kritizoval postavení českého národa 

v Československé republice, podle něhož nebyl dostatečně zabezpečen. Jeho myšlenkou 

bylo vytvoření národního, ovšem nikoli národnostního státu. V takovém uspořádání by 

menšiny měly svá občanská práva, ale neměly získat žádný zvláštní národnostní 

                                                 
25

 HEYWOOD, A. Politické ideologie, s. 235. 
26

 KOTLÁN, P. Gajdova (ne)věrná Morava, 32. 
27

 KLIMEK, A., HOFMAN, P. Vítěz, který prohrál: generál Radola Gajda. 1. vyd. Praha: Paseka, 1995, ISBN 
8071850330, s. 154. 
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status.
28

 Velkým problémem se jevily národnostní menšiny, zvláště německá a 

maďarská, či polská. Antigermanismus byl značně přítomný ve 20. letech, fašisté 

pokládali jakékoliv snahy o národní sebeurčení za útok na suverenitu československého 

národa v jeho vlasti. Vztahy s Němci se ale mění v průběhu 30. let, hlavně po uchopení 

moci Hitlerem. Určitá část fašistických skupin měnila svůj negativní poměr k Německu, 

opouštěla své ideologické postoje a otevřeně se hlásila k nacistické myšlence. Část 

fašistů na druhou stranu cítila k nacistům takovou nenávist, že se nezřídka zapojovali do 

protinacistického boje pomocí zakládání odbojových skupin.
29

 S ohledem na problém 

menšin fašisté naopak volali po spojení všech Slovanů pod vedením Ruska, které by 

bylo zbaveno vlády sovětů. Cílem mělo být v duchu pojetí Karla Kramáře vytvoření 

Spojených států slovanských.
30

 

 

Mezi další určující rys českého fašismu lze zařadit také antisemitismus. Určité 

náznaky jsou pozorovatelné již v prvních tiskových vyjádřeních představitelů fašismu, 

ale antisemitismus se v rámci fašismu na našem území vyvíjel. Zesílení těchto tendencí 

je vidět hlavně ve 30. letech 20. století, kdy fašisté šířili antisemitské letáky a mnohdy 

se objevovala i fyzická napadání či pumové útoky na židovské obchody či synagogy.
31

 

Židé byli nazíráni jako tvůrci všech zločinů a provinění proti československému národu, 

a tudíž se jim mělo dostat spravedlivé odplaty, a to dřív než zvítězí ve svém úsilí o 

světovou nadvládu.
32

 Ovšem v začátcích se jednalo o antisemitismus spojovaný hlavně 

s nacionalismem. Jak například prohlásil Jan Scheinost, člen Československé strany 

lidové, sympatizant českého fašismu a také tvůrce některých fašistických programových 

tezí, že antisemitismus byl spojován s vášnivým nacionalismem a tím pádem musí být 

fašisté také antisemité.
33

 Proti náboženství ale nevystupovali. Řada členů Národní obce 

fašistické byla například katolického zaměření a sama strana kladla důraz na 

náboženskou výchovu.
34

 

                                                 
28

 KAUTMAN, František. Naděje a úskalí českého nacionalismu: Viktor Dyk v českém politickém životě. 
Praha: Česká expedice, 1992, ISBN 8085281287, s. 17-44. 
29

 PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích: fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách 
a na Moravě 1922-1945. Praha: Academia, 2011, ISBN 9788020019196, s. 15. 
30

 PASÁK, Tomáš. Český fašismus, 1922-1945 a kolaborace, 1939-1945. Praha: Práh, 1999, ISBN 
8072520172, s. 66. 
31

 PEJČOCH, I. Fašismus v českých zemích, s. 14-15. 
32

 GREGOROVIČ, Miroslav. Kapitoly o českém fašismu: fašismus jako měřítko politické dezorientace. 
Praha: Lidové noviny, 1995, ISBN 807106100X, s. 63. 
33 KLIMEK, A., HOFMAN, P. Vítěz, který prohrál, s. 157. 
34

 KLIMEK, A., HOFMAN, P. Vítěz, který prohrál, s. 192. 
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Ve spojitosti s antisemitismem čeští fašisté opětovaně naráželi na komunismus, 

který s židy často spojovali. Židé se měli zmocnit světové nadvlády právě 

prostřednictvím socialismu a marxismu, případně pokud se to hodilo také 

prostřednictvím kapitalismu a liberální demokracie. Hned začátkem roku 1927, kdy se 

Radola Gajda stal vůdcem Národní obce fašistické, hlavního reprezentanta českého 

fašismu, prohlásil: „Bojoval jsem proti komunismu… Znám bolševiky stejně dobře, jako 

oni znají mne – proto boj byl, je a bude bez slitování.“
35

 Fašisté volali po zákazu 

činnosti Komunistické strany, vyvíjeli činnost proti ní, nejednou se členové obou 

zmíněných stran utkali v pouličních střetech. Ve svých provoláních se často stavěli do 

pozice jediných zachránců před komunismem
36

 a nešetřili hesly jako „židobolševické 

spiknutí“ či „rudé socialistické peklo“. Avšak ani komunisté se nenechali zahanbit svou 

protifašistickou kampaní.
37

 

 

Konečně důležitým bodem fašistického programu byla kritika 

prvorepublikového parlamentarismu, liberální demokracie a politika humanismu 

prezidenta T. G. Masaryka. Národní obec fašistická za největší neštěstí považovala 

nastavený systém politických stran, v němž měli předsedové stran rozhodující moc, 

kterou dovoloval systém vázaných kandidátních listin. Tento systém podle fašistů stál 

za zkaženou morálkou veškerého politického života prolezlého korupčními aférami, 

které ovlivňovaly samotný chod státní správy. Navíc podle fašistů stejným způsobem 

byly zasaženy i další oblasti jako například ekonomika, kdy na piedestal byla stavěna 

omezená vrstva velkopodnikatelů, zatímco většina obyvatelstva se utápěla v krizi.
38

 Tak 

fašisté o sobě podávali obraz jako o univerzálním reprezentantovi nespokojeného 

obyvatelstva, ale hlavně jako o těch, kteří znají zaručený recept, jak vyléčit 

prvorepublikový systém ze všech jeho nemocí.
39

 Tím receptem měl být fašistický stát: 

„Fašistický stát jest suverénní orgán národního kolektivu, má nejvyšší kontrolu všeho, 

rozhoduje autoritativně veškeré spory, ovládá všechny síly národa a vše řídí ku 

konečnému cíli zdárného národního života. Stát fašistický jest nejvyšším soudcem a 

vůdcem, a proto chce být spravedlivý ku všem složkám národa.“
40

 Varianta v podání 

                                                 
35

 NAKONEČNÝ, Milan. Český fašismus. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2006, ISBN 8086226735, s. 68. 
36

 GREGOROVIČ, M. Kapitoly o českém fašismu, s. 49-50. 
37

 KOTLÁN, P. Gajdova (ne)věrná Morava, s. 66. 
38

 PEJČOCH, I. Fašismus v českých zemích, s. 44-45. 
39

 KOTLÁN, P. Gajdova (ne)věrná Morava, s. 64. 
40

 GAJDA, Rudolf. Ideologie československého fašismu. Praha: ÚSČS, 1931, s. 15. 
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fašistů byla vyjádřena koncepcí stavovského státu, který by nahradil dosavadní 

stranický parlamentarismus. Stát by tak byl řízen čtyřmi stavy, a to zemědělským, 

dělnickým, stavem obchodníků, živnostníků, průmyslníků a také stavem duchovních 

pracovníků.
41

 

 

Na konec kapitoly je ale vhodné ještě poznamenat, že český fašismus narážel 

hlavně na programovou neucelenost, či spíše programovou roztříštěnost. Příhodně to lze 

glosovat citátem Františka Bauera, historika a člena Národní obce fašistické: „Program 

český fašismus nemá žádný, program v hnutí fašistickém jest Gajda.“
42

 Samozřejmě, že 

pokusy o vydání uceleného programu nejen Národní obce fašistické, ale všeobecně 

českých fašistických hnutí existovaly. Teoretickým výstupům se zasvěcoval například 

brněnský novinář Otakar Lebloch. Ve své práci Fašistický stát se věnuje hlavně 

zavedení korporativního státu, kde by stavovská moc nahradila parlamentní demokracii. 

Také sám vůdce Radola Gajda přispěl k budování ideologických základů českého 

fašismu, například dílem Stavovská demokracie národního státu, či Ideologie 

československého fašismu.
43

 Roztříštěnost a neucelenost je také důsledkem postupného 

vývoje českého fašismu. Je samozřejmé, že hlavní styčné body zůstaly, ale fašismus 20. 

let byl do určité míry jiný než ten ve 30. letech, jak bylo popsáno výše. Je tedy 

paradoxem, že pro ucelenější obraz o ideologických východiscích je nutné čerpat 

z nejrůznějších materiálů, k těm nejvýznamnějším je možno zařadit Ideový program 

československých fašistů, Československý fašismus a jeho cíle či letáky Leták NOF a 

Občané!
44

 

                                                 
41

 PEJČOCH, I. Fašismus v českých zemích, s. 45. 
42

 Citát Františka Bauera. In KOTLÁN, P. Gajdova (ne)věrná Morava: Peripetie Národní obce fašistické na 

Moravě, s. 63. 
43
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2 Český fašismus 

2.1 Český fašismus v období první republiky 

2.1.1 Počátky českého fašismu 

První zmínky o zrodu nacionalistických a fašistických hnutí na území 

Československé republiky je možné zasadit do roku 1922. Údaj se dá vztáhnout 

k momentu vzniku fašismu v Itálii a tento fakt je považován za vnější impuls ke vzniku 

fašismu v Čechách a na Moravě. Dalším vnějším faktorem byla finanční a hospodářská 

krize. Naopak mezi vnitřní podnět jistě patřilo národnostní složení nově ustavené 

samostatné republiky. Češi a Slováci tvořili přibližně jen 65% obyvatel. Podstatný 

podíl, a to téměř jednu třetinu, měli národnostní menšiny Němců a Maďarů.
45

 Příznivci 

výše zmíněných hnutí se nacházeli mezi stoupenci Československé národní demokracie, 

vedenou Karlem Kramářem, jakožto hlavního reprezentanta českého nacionalismu, a 

jen těžko se smiřovali s přítomností národnostních menšin v nedávno konstituované 

republice. Hnutí měla z počátku jen mlhavý program, byla ovšem výbojně nacionální. 

Nevyznačovala se ovšem významnější členskou základnou.
46

  

 

 Jedna ze tří z nejvýznamnějších organizací období počátku 20. let minulého 

století a ovlivněná fašistickou ideologií se stalo Národní hnutí založené 18. listopadu 

1922, kdy o jejím vzniku informoval časopis Národní demokracie: „…Nejsme stranou, 

jsme očistným národním hnutím. Hnutím čistě, ba vášnivě národním!...“
47

 V širším 

slova smyslu, zvláště personálně, bylo propojeno s Československou národní 

demokracií. Dá se říci, že se jednalo spíše o politický klub, než jasně vyprofilovanou 

stranu.
48

  

 

Jeho předsedou s ústředím v Praze se stal Dr. Luboš Jeřábek, na Moravě pak šířil 

myšlenky hnutí profesor Masarykovy univerzity JUDr. Bohumil Baxa, který se stal 

jedním z jeho vedoucích činitelů, v Brně se Národní hnutí ustanovilo 1. března 1923. 

Vedle ústředního výboru se dále skládalo z krajských a okresních výborů. Podle 

                                                 
45

 PASÁK, T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, s. 59. 
46

 GREGOROVIČ, M. Kapitoly o českém fašismu, s. 19. 
47

 Národní demokracie, 18. 11. 1922. In: PASÁK, T., Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, s. 
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48

 PEJČOCH, I. Fašismus v českých zemích, s. 24. 
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jednacího řádu bylo Národní hnutí volným sdružením vlasteneckých, národně 

smýšlejících příslušníků českého národa. Prioritou hnutí byla péče o národní myšlenky, 

a to jednak po stránce kulturní, tak i po stránce hospodářské. V duchu pojetí Karla 

Kramáře kladlo důraz na slovanskou otázku, která se týkala sjednocení Slovanstva pod 

vedením Ruska, přičemž Rusko mělo být zbaveno vlády Sovětů. Dokonce se hnutí 

zapojilo do kampaně Československé národní demokracie proti uznání Sovětského 

svazu. Členové také naprosto odmítali jakékoliv ústupky Němcům, o nichž tvrdili, že se 

sami připravili o nároky v momentě, kdy odmítli uznat československou svrchovanost. 

Ve svém programu také brojili za zrušení vázaných kandidátních listin, proti uzurpaci 

moci jakékoliv strany nebo třídy. Ačkoliv Národní hnutí bralo jako svůj vzor fašismus, 

je možné tvrdit, že jeho pojetí nacionalismu se už od základu značně odlišovalo od toho 

italského. Národní hnutí vlastně prosazovalo obranná východiska k zachování 

samostatnosti státu, zatímco ten italský byl expanzionistický a od počátku se snažil o 

rozšiřování mocenského i územního vlivu.
49

 

 

 Nejvíce stoupenců si Národní hnutí získalo v hlavním městě československého 

státu, zatímco v ostatních částech republiky mělo uskupení značně nerovnoměrný a 

spíše omezený vliv. Například v Brně v březnu roku 1923 bylo evidováno pouze na 500 

příznivců tohoto směru, ke kterým se řadili advokáti, inteligence, podnikatelé a 

živnostníci. Mnohem většího úspěchu dosáhli představitelé mezi pravicově 

orientovanými vysokoškolskými studenty, a to zejména díky vášnivému řečníkovi 

Viktoru Dykovi.
50

 

 

 Národní hnutí mělo být podle svých směrnic postaveno na tuhé vojenské kázni 

pod heslem: „Jednotlivec není ničím, celek vše.“ Stranická nařízení již v této době, to 

znamená okolo roku 1923, obsahovala i určení vztahu k židovskému obyvatelstvu na 

základě rasového pojetí národa. Žid se nemohl stát členem hnutí, jelikož byl již ze své 

podstaty považován za národně nespolehlivého. Ovšem proti židovskému náboženství, 

stejně tak jako proti jakémukoliv jinému, hnutí nemělo zásadní výhrady.
51
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 Samostatné působení Národního hnutí pomalu začalo končit ve druhé polovině 

roku 1923, jakýmsi mezníkem je pak říjen 1923, kdy se hnutí začíná stále víc sbližovat 

s další organizací, s Červenobílými. Spojení obou organizací lze do jisté míry považovat 

za základy pro pozdější vznik Národní obce fašistické, i přesto že ještě určitý čas oba 

spolky působily pod svými původními jmény.  

 

Jak již bylo naznačeno výše, další organizací, která působila v počátcích 

ustavování českých nacionalistických organizací, byli Červenobílí, nebo také nazývaní 

Klub Červenobílých. Oficiálně se tak stalo 30. listopadu 1922, kdy se sešlo ustavující 

shromáždění členů v hostinci v Mariánské ulici v Praze. Stalo se tak na základě 

vylepeného letáku, který se objevil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Dodnes se s jistotou neví, kdo byl autorem onoho letáku s názvem: „Všem dobrým 

českým vlastencům.“
52

 

 

Organizátorem se stal tajemník národnědemokratické strany Jan Kučera, který 

spolupracoval s dr. Jiřím Branžovským a dr. ing. Zdeňkem Zástěrou. Tyto dvě osobnosti 

měly pro český fašismus v těchto letech, tedy na počátku 20. let minulého století 

významný vliv. Dalo by se říci, že se jednalo v podstatě o volnou odnož 

Československé národní demokracie, jelikož její členové fungovali v odborové 

organizaci této strany, jednalo se o tzv. národní dělnictvo. Je potom nasnadě, že od této 

strany převzaly některá hesla, jako jsou například „ne socialism – ale láska k národu“ 

nebo „nacionalismem k lidství“. Další důležitou složku členstva tvořili členové 

studentských spolků, nejvýznamnější roli potom zastával právnický spolek Všehrd.
53

 

 

Klub Červenobílých pomáhal zakládat také profesor MUDr. František Mareš, 

který byl rektorem Univerzity Karlovy, dále také JUDr. Arnošt Wenig, profesor 

právnické fakulty nebo spisovatel Josef Holeček. V dubnu roku 1923 měl klub již okolo 

1 300 členů a vydával svůj vlastní časopis - Výzva Červenobílých.
54

 

 

 Ústředním bodem programu Červenobílých byl vyhrocený československý 

nacionalismus, který hraničil až s šovinismem, úsilí soustředili do boje proti 
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německému a maďarskému iredentismu. Dále se populisticky snažili využít nálady 

obyvatelstva, které bylo nespokojeno s koaliční politikou vládních stran, poukazovali na 

typické partajnictví a ostře se stavěli proti Masarykově „humanitní demokracii“. 

Jediným programovým bodem, který bez výhrad přejali z fašismu italského, byl boj 

proti komunismu a bolševismu – „Proti ideji – ideu, proti pěsti – pěst“  - tak znělo 

jejich ideové heslo.
55

  

 

 Záminkou k prvnímu veřejnému vystoupení byl atentát na funkcionáře 

Československé národní demokracie a prvního československého ministra financí 

Aloise Rašína, který spáchal 5. ledna 1923 levicový radikál Josef Šoupal. Ten byl ihned 

po činu zatčen. Rašín po několika dnech v nemocnici svým zraněním podlehnul. Ještě 

téhož dne, tj. 5. ledna 1923 se na Václavské náměstí v Praze sešlo několik pravicových 

skupin a k davu lidí promluvil kromě jiných i výše zmiňovaný Josef Kučera. O atentátu 

se ihned mluvilo jako o „komunistickém puči“ a zástup lidí požadoval zákaz vydávání 

Rudého práva a jen policie zabránila k vniknutí do redakce onoho periodika.
56

  

 

 Jak již bylo poznamenáno výše, také Červenobílí navázali kontakty s ostatními 

krajně pravicovými hnutími, a to jak s Národním hnutím, tak i s poslední významnou 

organizací, o které bude řeč níže, s Československými fašisty. Červenobílý se také 

snažili pro svůj klub získat generála ruských legií Radolu Gajdu. Ten v té době popíral, 

že by stál v čele uskupení. Nicméně jak dokládá Ivo Pejčoch, v březnu roku 1923 se 

zástupci Červenobílých a Gajda opravdu tajně setkali. A i přesto, že Gajda nabídku 

opravdu dostal, tak jí odmítl. Zůstal nicméně v podvědomí fašistů dál.
57

 

 

 Třetí, poslední skupinu z počátků období českého fašismu, představovali 

Českoslovenští fašisté. Stejně jako u předchozích dvou hnutí, spadá vznik do listopadu 

roku 1922. Jsou zde ovšem minimálně dvě odlišnosti od působení předchozích dvou 

skupin. Tou první je, že působili zejména na území Moravy, centrum skupiny se 

nacházelo v Holešově. Druhá odlišnost pak spočívá v tom, že jako první skupina přijali, 

Českoslovenští fašisté, jak ve svém názvu, tak hlavně v ideovém programu vydaného 
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v lednu 1923, otevřený fašismus italského zaměření.
58

 Hanácká republika 2. listopadu 

1922 zveřejnila článek, ve kterém se uvádí: „…že tak jako v Itálii, tak také v naší 

republice vzniklo něco nového, co se vymyká z rámce běžných a předválečných 

spolkových formací. Dnes možno napsat, že máme v republice fašisty.“
59

  

 

 V roce 1923 se konal první sjezd hnutí, na kterém byl do čela vedení zvolen F. 

L. Stelzig, tajemník pak Robert Mach, rodák z Holešova. Je zajímavé, že co se týká 

jména, na Moravě se příznivci stále nazývali fašisty, ale v Čechách si říkali národovci.
60

  

 

Robertu Machovi se podařilo vytvořit přirozené centrum přívrženců okolo 

stranického periodika Hanácká republika (od jara roku 1923 vychází pod názvem 

Národní republika). Na rozdíl od předchozích skupin Českoslovenští fašisté začali 

vytvářet místní jednoty, které vznikaly v Čechách i na Moravě, a tím se jim podařilo 

podchytit značnou část obyvatelstva. Dlouho se jim dařilo zachovávat si svoji vlastní 

organizační strukturu.
61

 Českoslovenští fašisté našli své podporovatele v řadách 

velkostatkářů a podnikatelů. Ve svých začátcích měli okolo pěti sta členů. Pro své účely 

chtěli využít nejen přidružené spolky, ale také politické strany. Svaz průmyslníků 

zajišťoval Československým fašistům příjem peněz.
62

 

 

 Jak již bylo několikrát zmiňováno, od samého počátku vzniku fašistických 

skupin se projevovala snaha po vytvoření jednotného vedení. První sjezd skupin se 

konal v lednu roku 1923 v Kolíně a sešli se zde vedoucí činitelé těchto skupin z různých 

oblastí republiky. Zde se také zformovalo první ústřední vedení československých 

fašistů. Došlo k rozhodnutí, že všechny fašistické organizace splynou v jednu a bude 

vytvořeno jednotné vedení, tzv. rada deseti, kterou povede továrník Alois Klášterský 

pocházející z Kolína. Střediskem hnutí měl zůstat Machův Holešov a tiskovým orgánem 

se stala Národní republika. Zároveň se však projevily první rozpory, které se týkaly 

názvu nového uskupení. Mnoho z předních reprezentantů odmítalo označení fašismus, 

poněvadž zcela neodpovídalo cílům československého nacionálního hnutí. Existovaly 

totiž obavy o to, jaké dopady by také pojmenování mohlo mít na vnímání lidí, kteří sice 
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sympatizovali s nacionalismem, ale s fašismem jako takovým nechtěli mít co dočinění. 

Z předchozích řádek je jasné, že nakonec se dosáhlo takového konsenzu, že fašisté 

z Čech se nazývali „národovci“, zatímco krajně pravicová hnutí na Moravě zůstala u 

svého původního názvu – tedy jednoduše fašisté. A pro nově vytvořené hnutí se vybral 

název Českoslovenští fašisté – národní hnutí obrodné.
63

 Sjednocovací proces i přesto 

probíhal pomalu a trochu těžkopádně. Každé uskupení si totiž i nadále udržovalo svou 

vlastní organizační strukturu a například Českoslovenští fašisté ještě na začátku roku 

1926 pořádali poslední schůze.
64

 

 

Jakási předzvěst něčeho většího, tj. vzniku zastřešující organizace, vznikla na 

mimořádném sjezdu českých fašistů, který se konal 14. února 1926 v pražském hotelu 

Zlatá Husa, který byl fašisty velmi oblíben. Právě na základech sjezdu byla o měsíc 

později vytvořena zcela nová organizace.
65

 Tento mimořádný sjezd, kterého se účastnilo 

až na tři sta delegátů, byl svolán jako reakce na vytvoření koaliční vlády poprvé za 

účasti sudetoněmeckých stran, které se ale veřejně hlásily k udržení demokracie 

v Československu. Po vzedmutí velké vlny nevole bylo prohlašováno, že k tomu, aby 

českoslovenští fašisté začali mít váhu v politickém životě republiky, je třeba vytvořit 

organizaci, která bude mít pevnou strukturu a odpovídající ideologické zázemí. Rovněž 

byl vysloven požadavek na odpoutání se od Československé národní demokracie, které 

by znamenalo větší manévrovací schopnosti a samostatnější rozhodování.
66

 

2.1.2 Národní obec fašistická 

Jak již bylo uvedeno výše, ke splynutí všech dosavadních fašistických seskupení 

a tudíž založení nové organizace došlo 23. března 1926, kdy se ustavila Národní obec 

fašistická na slučovacím sjezdu v Kolíně. Pro československé fašisty to byl velký 

mezník v jejich dosavadní historii, protože jak již bylo několikrát napsáno, jednalo se o 

značný úspěch při sjednocení do té doby rozpolcených a roztříštěných organizací.
67

 

Národní obec fašistická přesáhla rozměr politického klubu či spolku a později stala se i 

stranou, která se účastnila parlamentních voleb a ocitla se až na půdě parlamentu. 
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Zároveň však byla stranou spojovanou s mnohdy až neskutečnými a kontroverzními 

skandály, jež leckdy dobový tisk zveličil do nevídaných rozměrů.
68

 

 

Pro NOF (Národní obec fašistická) bylo nastaveno jasné organizační řešení. 

Mělo polovojenskou povahu sdružení, ve kterém se tvrdě uplatňoval vůdcovský princip. 

Jednoty byly základními místními organizacemi a každá musela mít nejméně deset 

členů. Dále vznikaly župy, které byly zemskými organizacemi. Tvořila se také takzvaná 

direktoria, což byly v podstatě řídící a koordinační orgány strany. Nejvyšším 

představitelem byl samozřejmě vůdce, jehož jmenoval generální sněm NOF. Z výše 

uvedeného vyplývá, že NOF byla inspirována praxí Mussoliniho strany, jelikož stála na 

podobných základech. Také znak NOF, který byl vybrán krátce po jejím vzniku, byl 

vytvořen na stejných paralelách jako ten fašistický. Stejně jako se italští fašisté obraceli 

do minulosti, také čeští fašisté ji využili a do znaku položili Svatoplukovy pruty. V Itálii 

to byl etruský znak – svazek prutů protknutých sekerou. V českém případě pak sekera 

byla nahrazena tvarově podobnou valaškou. „Blaho vlasti budiž naším nejvyšším 

zákonem“, převzaté od Národního hnutí, se stalo hlavním heslem NOF.
69

 

 

V prvních letech svého působení se NOF celkem dařilo získávat do svých řad 

stoupence, dá se říci, že v tomto období prožíval český fašismus svůj vrchol. Redakce 

Národní republiky dokonce 11. června 1926 vyzývala své členy k trpělivosti, jelikož 

nových stoupenců rychle přibývalo a sekretariát strany nebyl schopen vyřizovat všechny 

příchozí žádosti.
70

 V Čechách mělo jít až o dvě stě tisíc organizovaných členů a jen 

v Praze jich šlo o číslo čtyřicet tisíc, nicméně Milan Nakonečný hovoří o tom, že 

policejní zprávy o činnosti fašistů byly do značné míry nadnesené a celkový počet tak 

byl nižší.
71

 Co se týká demografické struktury, v tomto období, tj. v první polovině 20. 

let minulého století, nelze hovořit o převládajícím vlivu v určité skupině československé 

společnosti. Český fašismus své stoupence nalezl mezi středními a nižšími úředníky, 

dále mezi živnostníky a řemeslníky. Ve fašistickém hnutí v menší míře působili také 

bývalí legionáři, rolníci, ale podporovali ho také podnikatelé či statkáři. V úplných 
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počátcích byli sympatizanty umělci či spisovatelé.
72

 Na druhou stranu je nutné 

poznamenat, že fašistům se nepodařilo plně využít svého potenciálu v získávání 

sympatizantů a voličů, a již od svého počátku byla NOF spíše periferní organizací 

politického života první republiky, jak uvádí Kotlán.
73

 Například Pasák s ním souhlasí a 

dodává, že územně byl český fašismus soustředěn na poměrné malé území. Jednalo se 

hlavně o jižní Čechy, dále Pardubicko a okolí Litomyšle. Větší odezvu měl fašismus na 

Moravě, konkrétně se jednalo o okolí Kyjova, Hodonína, Tišnova či Hustopečí. Na 

Slovensku byl postavení NOF velmi slabé.
74

 

 

I přesto sebevědomí českých fašistů v tomto čase bylo značné, což jen dokládá 

vytváření menších organizací a přidružených skupin, které začaly vznikat jen nedlouho 

po ustavení Národní obce fašistické. Jelikož snahou strany bylo do svých řad získat i 

ženy, vznikla ženská odnož nazývaná Fašistická pomoc. Jejím cílem bylo pořádání 

různých kroužků, dobročinných akcí a dalších aktivit, kdy se funkcionářky snažili získat 

další příznivkyně.
75

 Důležité bylo zvláště podchycení studentstva, a proto bylo založeno 

Fašistické studentské hnutí, v jehož čele stál Jan Vrzalík, dříve známý pro svůj zapálený 

boj za pravost Rukopisů.
76

 Po vzoru italského fašismu byla zformována tzv. Omladina, 

což byla organizace s vojenským výcvikem vybraných mladých mužů ve věku 14 – 25 

let. Cílem této organizace bylo připravit novou generaci fašistů pro fyzický pouliční boj. 

Omladina byla později na základě zákona na ochranu republiky rozhodnutím 

policejního ředitelství v Praze rozpuštěna 2. září 1927.
77

 Tohoto příkazu ale nebylo 

uposlechnuto a tak v pozdější době vystupovala pod názvem Obrana NOF a od roku 

1928 byla budována organizace Junáci NOF. Ti se také stali nejproslulejším útvarem 

této strany. Oficiálně byla prezentována jako sportovní a vzdělávací spolek, ale 

v dokumentech NOF je jasně vyjádřen její vojenský význam. Nejvyšším náčelníkem byl 

samozřejmě vůdce Radola Gajda, který byl také hlavou všech přidružených organizací 

strany, a to na základě zmiňovaného vůdcovského principu. Faktickým velitelem 
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Junáků byl Gajdův mladší bratr Jan, jeho oficiální titul zněl říšský organizátor Junáků. 

Po členech se vyžadovala absolutní poslušnost. Střelecký výcvik, kterým museli Junáci 

projít, byl zaměřen na schopnost podnikat místně omezené bojové akce. Členem 

organizace se nemohl stát každý fašista, jelikož se jednalo o přísně výběrovou složku 

NOF.
78

 Po italském vzoru pro ně bylo také typické nošení černé uniformy.
79

 

 

Mezi základní programové rysy NOF patřila kritika systému liberální 

demokracie první republiky. Závažným problémem se jevila existence vázaných 

kandidátních listin. Dle fašistů byl parlament plný poslanců, kteří jen stěží vykonávali 

aktivity ve prospěch národních zájmů, jelikož byli ve vleku politických stran, kterými 

byli dosazeni.
80

 Ztělesněním tohoto boje byl prezident T. G. Masaryk a tehdejší ministr 

zahraničí Edvard Beneš a jejich politika humanismu.
81

  

 

Nedlouho po svém založení začala NOF vyvíjet činnost proti komunistům a 

rovněž již od počátku chtěli prosadit zákaz Komunistické strany Československa, 

jelikož její členové byli fašisty považováni za zrádce.
82

 Jednota národa a blaho vlasti 

bylo fašistickou prioritou. Třídní boj, vetkaný v komunistickou ideologii, jim byl cizí. 

Národní obec fašistická usilovala o vybudování korporativního státu, kde dělník i 

zaměstnavatel jsou stavěni na roveň. Vykořisťování jednou či druhou stranou mělo být 

vymýceno, činili se směrem k vzájemné spolupráci.
83

 Po vzoru Mussoliniho koncepce 

se oporou státu měly stát stavy zemědělský, dělnický, obchodníků, živnostníků a 

duševních pracovníků, které by byly rozděleny do jednotlivých odborových syndikátů. 

Korporativismus je příkladem autoritářské formy vlády spolu s nesoutěživým 

hierarchickým řádem, což, jak vyplývá z výše zmíněného, byl ideální stav podle 

fašistů.
84

 

 

 Dalším výrazně zastoupeným znakem ideového programu Národní obce 

fašistické byl antigermanismus, a vůbec všeobecně negativní vztah k národnostním 
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menšinám v republice, kromě té německé se jednalo také o menšinu maďarskou. 

Týdeník Národní republika přinesl 30. dubna 1926 článek „Základ našeho programu“, 

ve kterém se píše: „Fašismus nepovažuje stav v československé republice, jak byl 

vytvořen do války, za správný a spravedlivý, poněvadž byl způsoben germanizací a 

maďarizací politickou a hospodářskou a poněvadž uznání tohoto stavu znamená uznání 

křivd a nespravedlností, spáchaných na národě československém. Proto fašismus bude 

usilovati všemi prostředky, aby křivdy minulosti byly odčiněny.“ Dále ve svém 

programu fašisté zdůrazňují potřebu organizace, jako je ta jejich, protože si prý 

uvědomují nebezpečí protinárodních a protistátních akcí, kterým republika z hlediska 

těchto menšin čelí.
85

 

 

 Dalším výrazným rysem programu Národní obce fašisté byl antisemitismus. 

Strana si od samých počátků počínala protižidovsky, ale antisemitismus zesílil hlavně 

ve 30. letech minulého století. Židé byli snadno viněni, že všeho zlého, co český národ 

jen potkalo. Z úst představitelů NOF sympatizanti často slýchávali, že židé byli 

rozbuškou první světové války, nebo že ve třicátých letech mohli za vypuknutí 

občanské války ve Španělsku a to díky židovskému intrikaření. Židovské touze po 

světové nadvládě pak mělo být učiněno přítrž všemi dostupnými prostředky, což 

znamená, že ospravedlněno bylo i užití násilí.
86

 

 

 Vše výše zmíněné poměrné dobře dokresluje článek uveřejněný v Říšské stráži: 

„… proti nim budeme bojovati do poslední kapky krve a do posledního okamžiku života, 

proklínajíce posledním dechem všecky, kteří národ svrhli do záhuby. Těmito nepřáteli je 

liberalismus, realismus, socialismus a židovství. Liberalismus vysál hmotně malého 

českého člověka, realismus zkazil povahu lidu, socialismus ničí kořeny národního 

blahobytu a židovství a zednářství tyje ze zbytků, které hyeny zanechaly na bojišti. Zánik 

národa je konečným cílem těchto nestvůr…“
87

 

 

 I přes velkou sebejistotu a relativní počáteční úspěchy, které Národní obec 

fašistická zaznamenala, bylo nutné najít silnou a výraznou osobnost, kterou by dosadila 

do svého čela. Reprezentanti NOF do značné míry předpokládali, že vůdce s velkým 

                                                 
85

 Národní republika, 30. 4. 1926. 
86

 PEJČOCH, I. Fašismus v českých zemích, s. 56. 
87

 Říšská stráž, 7. 2. 1928. 



   

 

27 

  

charismatem přispěje k názorové jednotě a upevnění vlivu NOF. Jasně vyprofilovaná 

osobnost měla přes sympatie v místní politice dovést NOF až mezi etablované politické 

strany. Takovou osobu fašisté hledat dlouho nemuseli, v řadách sympatizantů se již 

nějaký čas nacházela. Stal se jím generál ruských legií Radola Gajda. Jak již bylo 

poznamenáno na začátku kapitoly, o Gajdově politickém zaměření a kontakty s českými 

fašisty se vedly spekulace dlouho. A to zvláště proto, že Gajda byl značně 

přesvědčeným antikomunistou, což samozřejmě fašisté s uspokojením kvitovali.
88

 

Vůdcem NOF se Radola Gajda stal na sjezdu strany v Brně, který se odehrával 2. až 3. 

ledna 1927, do Národní obec fašistické vstoupil jen o jeden den dříve a hlavně po té, co 

přišel o své postavení v armádě, což jen dokázal svým projevem, když prohlásil: „Jako 

voják nemohl jsem přijati tuto funkci, poněvadž se to příčilo vojenským předpisům. Byl 

jsem s vámi jen duchem. Dnes, když nejsem vázán vojenskými předpisy, přijímám a 

půjdu s vámi proti všem.“
89

 V roce 1926 byl totiž Gajda obviněn z prosovětské 

špionáže. Nejprve byl generál zproštěn obvinění, o čemž rozhodla generálská komise 

ministerstva národní obrany. Nakonec byl ale Gajda výrokem kárného výboru MNO 

(ministerstva národní obrany) s konečnou platností zbaven vojenské hodnosti generála a 

degradován na vojína v záloze. Jelikož bylo celému procesu věnováno dostatek 

pozornosti nejen v tisku, ale v široké veřejnosti, objevily se také spekulace, že proces 

byl spuštěn na nátlak prezidenta T. G. Masaryka, který byl zásadním odpůrcem fašismu 

a nevycházel ani s Gajdou samotným.
90

 

  

 Celostátní sjezd NOF, který se uskutečnil v Mladé Boleslavi ve dnech 14. a 15. 

srpna 1927 se stal důležitým mezníkem v politickém vývoji strany. Sjezd byl velice 

pompézní, rozhodně zde působila propaganda strany a kult vůdce Gajdy byl okázale 

vystavován. Za vším tím pozlátkem ale již v této době NOF zmítaly menší či vetší 

roztržky mezi členy, které se nejvíce týkaly právě obsazení vůdce NOF. Nejpodstatnější 

konflikt se vztahoval k Robertu Machovi, jednomu z prvních vedoucích činitelů 

českých fašistů, který byl pro své odlišné názory ze strany vyloučen. Mach svůj cíl viděl 

v převýchově národa v čistě integrálně nacionalistickém duchu a odmítal zapojování 

NOF do klasického politického boje v rámci politického systému.
91

 Vylučování se 
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dotklo také Cyrila Svozila. Ten začal na Moravě koordinovat opoziční hnutí, které se 

jmenovalo Fašistická straž, posléze pak Národní tábor. Svozil ovšem neměl podporu 

v Čechách a ani mandát k takovému kroku, takže byl vyloučen ještě s několika členy, 

kteří stáli za Svozilem. Navíc byl 14. listopadu 1927 nahrazen ing. Zdeňkem Zástěrou 

v direktoriu NOF, které tak na hrozící krizi zareagovalo poměrně briskně. Nicméně se 

ukazovalo, že pomalu upadají naděje spjaté s novým vůdcem. Národní obec fašistická 

nejen, že nebyla jednotnější a silnější, ale ukázalo se, že podobné rozkoly nebudou 

ničím nevídaným, ba naopak se dá říci, že NOF se nacházela v jakési permanentní krizi, 

se kterou musela stále dokola bojovat.
92

 

 

 Ke komplikacím také přispíval fakt, že se Národní obec fašistická potácela ve 

finančních problémech. Vůdce Gajda se snažil peněžní stránku věci vyřešit přijetím 

továrníka J. Bartoně-Dobenína ze Zbraslavi do direktoria. Bartoň-Dobenín udržoval 

kontakty s dalšími movitými osobnostmi z oblasti průmyslu, a tudíž měl přilákat nové 

sympatizanty mezi NOF, kteří by alespoň na čas financování strany vyřešili.
93

 I přesto, 

nebo možná lépe řečeno, právě proto bylo členům NOF již na začátku roku 1929 jasné, 

že rozhodující vliv v republice mít nebudou. Ve stejné situaci se ovšem nacházely i 

další krajně pravicové strany či hnutí. Ty v krizi NOF viděly svou příležitost, jak si 

posílit vlastní členské základny. O tyto stoupence tak například usilovalo křídlo strany 

národní demokracie vedené Františkem Hlaváčkem. A zvláště se jednalo o Stranu 

radikálních socialistů, v jejímž čele stanul Jiří Stříbrný, jeden z tzv. mužů 28. října a 

bývalý člen Československé strany národně socialistické, pro své rozpory 

s probenešovským křídlem v roce 1928 vyloučen. Nicméně samotné direktorium NOF 

si bylo vědomé možných ztrát svého členstva, a tak samo navázalo kontakty s Jiřím 

Stříbrným. Také NOF do toho šla s cílem rozšířit svůj voličský potenciál.
94

 

 

 Tak vznikla 4. října 1929 účelová Liga proti vázaným kandidátním listinám 

s výraznou podporou Jana Scheinosta, představitele Československé strany lidové, 

novináře a příznivce fašismu. Liga byla spíše volebním blokem, než klasicky fungující 

politickou stranou. Šlo hlavně o to, že ani Radola Gajda ani Jiří Stříbrný nechtěli 

ustoupit ze svých pozic, i přesto že se usnesli na uklidnění zčeřených vod mezi českými 
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fašisty a členy Strany radikálních socialistů. Dokonce se zavázali k tomu, že rozpustí 

vlastní organizační struktury a vytvoří jednotné vedení Ligy. V článku v periodiku Stráž 

Říše bylo taktéž vyhlášeno, že Liga proti vázaným kandidátním listinám bude založena 

na rovnocennosti partnerů, což fakticky obnášelo rovnoměrné rozdělení případně 

získaných mandátů po volbách.
95

 I tak ale konflikty nadále pokračovaly. Gajda 

organizační strukturu NOF nerozpustil, jelikož se velmi pragmaticky obával oslabení 

své pozice a postavení, i když zastával funkci místopředsedy. Jiří Stříbrný byl roku 

1929 zvolen předsedou Ligy. Krize Ligy proti vázaným kandidátním listinám provázela 

po celé období jejího fungování. Od května 1930 se například Gajda ani neúčastnil 

porad užšího předsednictva, jelikož mezi oběma představiteli neustále přetrvával boj o 

získání podstatnějšího vlivu.
96

  

 

 Když byly na podzim roku 1929 vypsány předčasné parlamentní volby kvůli 

krizi ve vládě panské koalice, také Liga proti vázaným kandidátním listinám vstoupila 

v boj o voličské hlasy a ucházela se o přízeň voličů. Ve volební kampani zdůrazňovala, 

že „vázané kandidátní listiny vzaly občanstvu volební právo a vnutily mu volební 

povinnost…“
97

 Výsledek voleb prokázal růst socialisticky orientovaných stran a 

komunistické strany a pokles stran občanských, které si až dosud dokázaly držet 

převahu. První místo si obhájila strana agrární a za ní skončila Československá sociálně 

demokratická strana dělnická. Liga skončila až na šestnáctém místě, což bylo poslední 

místo mezi stranami, které obdržely mandát. Do poslanecké sněmovny pro ni hlasovalo 

51 617 hlasů a do senátu 70 857 hlasů. Celkově šlo o 0,96% všech hlasů. Do poslanecké 

sněmovny tak usedli Jiří Stříbrný, Radola Gajda a dr. Karel Pergler, v senátu 

reprezentoval Jindřich Trnobranský.
98

 

 

 I přes relevantní úspěch ve volbách se krátce po nich ukázalo, že další činnost 

Ligy proti vázaným kandidátním listinám je téměř nemožná. Obě osobnosti Ligy se 

stále přetahovaly o vliv a moc a stejně jako NOF i Ligu postihly finanční problémy. Vše 

vyvrcholilo v dubnu roku 1930, kdy krátké trvání Ligy skončilo a ta se rozpadla.
99
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 Jiří Stříbrný ale zůstal velmi aktivní a ještě v tom samém měsíci založil novou 

politickou organizaci. Národní liga se vyznačovala fašizující nacionalistickou orientací 

a ideově měla stále blízko k Národní obci fašistické. Její vliv byl nejvíce koncentrovaný 

v Praze a Brně, v ostatních částech republiky byla zastoupena jen s mizivým účinkem. 

Jiří Stříbrný nezanevřel na spolupráci s ostatními politickými stranami, a tak Národní 

liga nalezla největší oporu u pravicových agrárníků. Jako svůj úkol si Národní liga 

vytyčila vybudování stavovského korporativního zřízení dle zásad fašismu. Stavěla se 

za národní socialismus jakožto opaku marxismu. Také Národní liga cílila na mládež, ve 

které viděla zřejmý potenciál, a to konkrétně programem Mladé generace. V rámci 

vyznávání fašistické ideje očistného násilí se členové účastnili mnoha pouličních bojů a 

potyček, které vedli hlavně proti stoupencům levice.
100

  

 

 K úplnému dokreslení fungování strany je nevyhnutelné zmínit také některé 

významnější aféry spojené s násilím, kterého se členové NOF bez ostychu dopouštěli. 

První takovou aférou, dalo by se říci relativně neškodnou, byly výtržnosti na přednášce 

dr. Václava Boučka v Berouně konané dne 8. května 1927. Zmíněný doktor zde 

přednášel na téma „Demokracie nebo fašismus“. Na 65 fašistů se z Prahy sjelo do 

Berouna, aby přednášku narušili, kromě výkřiků se nebáli také několikrát vystřelit 

z revolveru. Jejich konání nezůstalo bez odezvy ze strany účastníků v sále, když se vše 

zvrhlo v přímé střetnutí. Tuto výtržnost musela zastavit až přivolaná policejní a četnická 

posila, jelikož se neobešla bez zranění, to se nevyhnulo ani hlavnímu řečníkovi dr. 

Boučkovi, který odešel s tržnou ránou. Jak již bylo zmíněno, projevy násilí jsou 

neoddělitelnou součástí fašistické ideologie a tato potyčka byla jednou z prvních 

veřejných projevů českých fašistů. Přednášku si nevybrali náhodně, jelikož zmíněný 

doktor byl jedním ze svědků, kteří svědčili v neprospěch Gajdy v soudním líčení 

týkající se obvinění ze sovětské špionáže.
101

 

 

 Dalším projevem fašistického násilí byla tzv. sázavská aféra, která vzbudila 

velký ohlas jak v médiích, tak i u veřejnosti. Při této akci šlo primárně o to najít stěžejní 

dokumenty dokládající účast a zapojení prezidenta T. G. Masaryka ve vyšetřování výše 
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zmíněné aféry proti Gajdovi. Fašisté se upnuli k cíli je za každou cenu najít, aby mohli 

československé společnosti odhalit „lstivé spolčení“ skupiny kolem prezidenta T. G. 

Masaryka. Sázavská aféra se tak odehrála jen nedlouho po výtržnostech v Berouně, 

konkrétně šlo o 23. srpen roku 1927.
102

 Toho dne se dostalo velkého překvapení doktoru 

Vorlovi, který trávil svou dovolenou na Sázavě. Fašisté, kteří se prohlašovali za 

neuniformované příslušníky policie, po něm žádali vydání oněch kompromitujících 

dokumentů, zvláště pak domnělého dopisu T. G. Masaryka s pokyny pro dr. Vorla 

v Gajdově aféře. Když fašisté nabyli dojmu, že ony dokumenty našli, rozjeli se zpátky 

do Prahy s výstrahou doktoru Vorlovi, ať mlčí. Ovšem nejenže ony dokumenty žádné 

důkazy o vlivu T. G. Masaryka neobsahovaly, ale dr. Vorel ihned zalarmoval četnictvo. 

Sázavské aféře se tak dostalo důkladného vyšetřování, které se nevyhnulo ani 

proslulému advokátovi fašistů JUDr. Branžovskému, či vůdci NOF Radolovi Gajdovi. 

U něho dodnes panuje nejistota, zda byl o celé akci obeznámen, nebo do ní byl dokonce 

zapojen. Přímí účastníci sázavské aféry byli po dlouhém soudním líčení posláni na 

několik měsíců do vězení. Největší trest zřejmě ale čekal vůdce NOF, který byl 

potrestán zbavením požitků plynoucích z hodnosti generála ve výslužbě, a jeho jméno 

se již nevyskytovalo ve vojenské evidenci.
103

  

 

 Jako poslední z řady projevů fašistického násilí, ovšem ten nejvýznamnější, bude 

popsán ten, který se udál na Moravě. Právě ta se na začátku 30. let minulého století stala 

jakýmsi středobodem zájmu vrcholných představitelů fašismu. Nutno podotknout, že 

zájem se setkal s četnou odezvou a fašismu se zde právě v těchto letech poměrně dařilo. 

Židenický puč, jak byla tato aféra nazvána, se odehrála v noci z 21. na 22. ledna 1933. 

V tisku mu bylo věnováno mnoho prostoru a veřejnost vykazovala poměrně intenzivní 

pobouření. Židenický puč byl útokem asi 70 členů Národní obce fašistické, kteří 

zaútočili na Svatoplukova kasárna 43. pěšího pluku v obci Židenice nacházející se 

nedaleko Brna. Vůdčí postavou byl Ladislav Kobsinek, nadporučík v záloze. Fašisté 

pronikli do kasáren, kde došlo až k přestřelce. A to i přesto že fašisté byli vyzbrojeni 

noži a bodáky, jen málo z nich mělo u sebe také pistole. Při tomto útoku byl smrtelně 

zraněn jeden z fašistických útočníků a těžce poraněn vojín, který zmíněné kasárny 
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bránil. První zprávy, které z kasáren přišly, byly velmi zmatečné, jelikož za útočníky 

byli označeni přívrženci komunismu a jejich počet byl značně zveličen, zpočátku se tak 

hovořilo až o dvou stech ozbrojencích. Moment překvapení však fašistům vycházel jen 

zprvu, nedlouho po vpádu se podařilo informovat vojenské velitelství v Brně, které 

ihned začalo jednat, a fašisté byli postaveni do značně nevýhodných podmínek. Těm, 

kterým se nepodařilo utéct, byli pozatýkáni na místě. Jedním z těch, kteří uprchli včas, 

byl sám velitelem fašistického zásahu Ladislav Kobsinek a spolu s ním utekl také 

Duchoslav Geidl, bratranec vůdce NOF. Zmínění požádali o politický azyl až 

v Jugoslávii, tamní vláda jim ho ale odmítla. Vojenské velitelství taktéž upozornilo na 

stav některé další kasárny, kde byla vyhlášena pohotovost, ale jinde již fašisté 

nezaútočili. Také ihned po zpacifikování útočníků se rozjelo důkladné vyšetřování.
104

 

Soudnímu procesu předcházely několikatýdenní výslechy svědků i obviněných, mezi 

kterými se samozřejmě objevil i Radola Gajda, jako předpokládaný organizátor 

nepovedeného puče. Když celá aféra pronikla na veřejnost, s největší chutí ji 

komentoval komunistický tisk. Soud tak probíhal pod drobnohledem celé společnosti. 

Podařilo se obvinit více jak sto osob, které měly být buď přímo, nebo i nepřímo do 

organizování a provedení puče zapojeni. V první instanci se například nepodařila 

prokázat obvinění vůči Radolovi Gajdovi, a to i přes výpovědi hlavního útočníka na 

kasárna, Ladislava Kobsinka, který Gajdu označil za hlavního strůjce puče, který se měl 

z Židenic šířit po celé republice a skončil by až nastolením fašistické diktatury. 

Kobsinek, kterého nejen Gajda označoval za psychicky nemocného, a další odsouzení 

dostali poměrné nízké tresty. Takže proti nim byl na pokyn Kanceláře prezidenta 

republiky zahájen přezkum u Nejvyššího soudu. Nově vyměřené tresty byly daleko 

vyšší, například Ladislav Kobsinek byl nyní odsouzen na dvanáct let vězení. Nejvyšší 

soud také nově odsoudil Radolu Gajdu, a to i přes nedostatek důkazů jeho zapojení 

v celé aféře. Musel nastoupit do vězení na šest měsíců.
105

 

 

 Celá tato kauza měla samozřejmě nesmírný dopad na samotnou Národní obec 

fašistickou. Ta najednou přišla o svého vůdce a strana se zmítala ve v silném zmatku. 

Navíc hrozilo, že NOF bude po akci v Židenicích zakázána, což by mělo likvidační 
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dopad na fungování českého fašismu. Jelikož se představitelé NOF snažili vnést alespoň 

trochu pořádku do svých řad, byl dočasně pověřen vedením Josef Hodek. Vedení NOF 

jeho přijetí kvitovalo s radostí, jelikož Hodek přispěl značnými finančními prostředky 

do opět prázdné stranické kasy. Poté co se situace trochu stabilizovala, NOF 

zaregistrovala zvýšení zájem o vstup do strany. Důvodem byl kupodivu právě 

nepovedený židenický puč, který přitáhl pozornost chudých dělnických vrstev, a to 

nejen v Praze, ale také v dějišti puče, na Moravě.
106

  

2.1.3 Vlajka 

 Při mapování fungování českého fašismu nelze opomenout také další 

významnou fašistickou organizaci, konkrétně jde o Vlajku. Jakýmsi motorem pro její 

vytvoření byly protesty organizované studenty, kteří se řadili mezi přívržence krajní 

pravice, na počátku roku 1930. Protesty byly směřované pro přijetí tzv. numerus 

clausus, tedy kvót pro přijímání židovských studentů. Na přelomu 20. a 30. let se totiž 

vystupňovalo národnostní napětí, zvláště tedy mezi studenty, způsobené přijímáním 

židovských studentů z Polska, Maďarska a Rumunska, kteří byli ve svých domovinách 

postiženi vlnou antisemitismu. V těchto kulisách bylo 3. dubna 1930 založeno nové 

politické hnutí, které bylo pojmenováno Vlajka. Stejně tak začalo být vydáváno 

periodikum Vlajka, které posléze vycházelo jednou do měsíce. K tomuto kroku se ale 

pomalu schylovalo již od roku 1928, kdy se kolem časopisu Průlom scházeli krajně 

pravicově smýšlející studenti. Členové o Vlajce prohlašovali, že se jedná o politický 

klub a nikdy neaspirovali na to, aby se Vlajka stala politickou stranou. Právě fungování 

československého stranického systému bylo jedním z hlavních bodů, jež tvrdě 

kritizovali. Do role vůdčího představitele byl pasován Jan Vrzalík, jenž se také 

angažoval ve Fašistickém studentském hnutí NOF. A byli to právě studenti vysokých 

škol, kteří tvořili valnou většinu členstva Vlajky, na rozdíl od Národní obce fašistické, 

která v tomto ohledu zajímala spíše venkovské obyvatelstvo a drobné zemědělce. Mezi 

další známé osobnosti Vlajky se zařadil například univerzitní profesor František Mareš, 

jež, jak bylo popsáno na začátku kapitoly, se aktivně účastnil aktivit ve fašistických 

skupinách již v prvotní fázi českého fašismu.
107

 Mezi člena Vlajky se řadil také Karel 
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Schwarzenberg, který pod pseudonymem Bojna napsal článek Dějinný poklad 

národovectví, který se dokonce stal součástí oficiálního programu Vlajky.
108

 

 

 Obsah politických postojů Vlajky se dá vyjádřit ve zkratce asi takto: vystupovali 

proti „demoliberalismu“, prvorepublikovému partajnictví a pokrokářství. Naopak 

vyznávali nacionalismus, stavovské zřízení a křesťanskou morálku. Všechny tyto body, 

které Vlajkaři proklamovali, měly jednoho společného jmenovatele, který byl označen 

termínem „židozednářství“. Židozednářství pak bylo vyjádřením původce všeho zlého a 

je protkáno ve všech směrech ideologických postojů, které Vlajka vyznávala.
109

 

Zajímavý je také vztah Vlajky k Německu. V počátcích svého fungování byla zaměřena 

jasně protiněmecky. Výjimkou nebyly útočné články proti nacistům, které se objevovaly 

v periodiku Vlajka. A jak Ivo Pejčoch poznamenává, u některých jedinců se jednalo až 

o národnostní nenávist. Průběh 30. let minulého století a uchopení moci Adolfem 

Hitlerem v Německu ale tento postoj významně proměňuje a vztah k nacistickému hnutí 

se zásadně zlepšuje.
110

 Na začátku roku 1933 dochází k důležité změně ve fungování 

Vlajky, když se 20. února mění na politické hnutí a přestává být politickým klubem.
111

 

 

 Stejně jako byla Národní obec fašistická známá svými excesy, které byly 

popsány výše, také k Vlajce se vážou události, díky kterým s Vlajkou vznikají asociace 

dodnes. Jedná se o takzvanou insigniádu. Tento boj o starobylé insignie Karlovy 

univerzity probíhal zvláště pod vedením představitelů Vlajky a také dalších 

nacionalisticky uvažujících studentů. Když byla univerzita roku 1882 rozdělena na 

českou a německou, v držení Němců zůstal archiv a insignie Karlovy univerzity. Roku 

1920 byl ovšem přijat zákon, přezdíván „lex Mareš“, podle již mnohokrát zmiňovaného 

profesora Františka Mareše, který určil Karlovu univerzitu jako pokračovatelku Karlova 

učení, a dle něhož tak mělo dojít k předání insignií české straně. Ovšem jak je patrně 

zřejmé, až do oněch 30. let 20. století se ve věci nic nepodnikalo. V roce 1934 tak bylo 

ministerstvem školství a národní osvěty nařízeno rektorátu německé části univerzity 
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odevzdat insignie, ta nicméně nařízení odmítla splnit. V boji za jejich návrat se také 

velmi aktivně účastnil rektor Karlovy univerzity prof. dr. Karel Domin, velký stoupenec 

Vlajky. Celá situace vygradovala 24. listopadu 1934 v momentě, kdy němečtí studenti 

obsadili budovu Karolina, která byla taktéž předmětem vydání, a odmítali do ní pustit 

kohokoliv jiného, než kdo by se prokázal průkazem studenta německých vysokých škol. 

Čeští studenti ale do budovy pronikli a vzniklou bitku musela zastavit až policejní 

jednotka, která byla povolána. Zřejmě pod vlivem těchto událostí pak 26. listopadu 

1934 německá univerzita insignie předala. Ovšem ne celá společnost byla výsledkem 

nadšena jako krajní pravice. Levicovým tiskem byla událost označována jako akce 

pomatených zfašizovaných studentů a byla odmítána jako krok k zfašizování 

společnosti.
112

 30. listopadu 1934 v Lidových novinách vyšel manifest, který průběh 

insigniády odsoudil: „Podepsaní členové Obce československých spisovatelů odsuzují 

události, k nimž došlo v těchto dnech v pražských ulicích, i násilné skutky proti 

spoluobčanům jiného jazyka a náboženského a politického přesvědčení. Vyzýváme 

k obraně proti organizovanému útoku fašistů na svobodu ducha, proti útoku, který 

přejímá metody nejreakčnějších protidemokratických a povaze našeho národa hluboce 

cizích hnutí.“ Mezi podepsanými byli kromě jiných například Karel Čapek, Jaroslav 

Seifert nebo Ferdinand Peroutka.
113

   

  

 Stejně jako ostatní krajně pravicové skupiny i Vlajka měla do určité míry snahu 

o sjednocování krajní pravice. Vedla jednání s Národní obcí fašistickou či Národní ligou 

Jiřího Stříbrného, ale nikdy se s nimi nespojila v jednu organizaci. Jak již bylo řečeno, 

Vlajka rezolutně odmítala partajnictví první republiky a velice dobře si uvědomovala, že 

v případě těchto skupin jde jen o to získat více osobních výhod a moc.
114

 Až v roce 

1936 se spojila s krajně pravicovou skupinou nazývanou Hnutí za nové 

Československo, kterou vedl ing. Jindřich Streibl. Toto spojení nebylo úplně nelogické, 

jelikož řada členů obou skupin se do značné míry spolu mísila. Například sám Jindřich 

Streibl stál u základů Vlajky. Pro organizaci se zavedl nový název, který zněl Vlajka – 

Hnutí za nové Československo. Do popředí se dostalo mnoho nových jmen, mezi nimi 

ku příkladu hrabě Jindřich Thun-Hohenstein či arciděkan Antonín Havelka nebo 

advokát Václav Cyphelly, začíná se také objevovat jméno Josefa Rozsévače, bývalého 
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člena Národní obce fašistické, který později vystupoval pod jménem Jan Rys. 

Organizačně ani programově se nic zásadní nezměnilo, jen jak již bylo zmíněno, začal 

se postupně měnit vztah a názory týkající se nacistů v Německu.
115

  

2.1.4 Těžká 30. léta 20. století 

Stejně jako další země Evropy i Československá republika prožívala 30. léta 20. 

století v poměrně těžkých podmínkách. S obavami byly sledovány události 

v nacizujícím se Německu, kde se Hitler chopil moci nejprve skrze kancléřství a později 

uzurpováním absolutní moci a neváhal naplňovat své plány. Navíc se zpožděním 

dorazila hospodářská krize, která zasáhla většinu tehdejší československé společnosti. 

Nejvíce postiženými oblastmi bylo Slovensko a Podkarpatská Rus. Skoro až devastující 

dopady krize politicky radikalizovaly občany republiky.
116

  

 

V tuto dobu Národní obec fašistická zaznamenala nový nárůst členů. Velkého 

zdaru dosáhla především na venkově, kde demagogie a propaganda „jely na plné 

obrátky.“ Úspěch fašistů nezůstal nepovšimnut ani policejními složkami, které 10. 

listopadu 1932 zaznamenaly následující vyjádření: „Fašistická agitace se setkala 

zřejmě se sympatiemi zemědělců, stojících z jakýchkoliv důvodů v opozici proti 

oficiálnímu vedení obou státotvorných stran, jejichž voliče tvoří široké vrstvy 

obyvatelstva venkovského.“ Oněmi státotvornými stranami byly myšleny strana agrární 

a lidová.
117

 Po návratu ze žaláře se agitací na venkově účastnil také sám vůdce NOF 

Radola Gajda, který ve zdejších obyvatelích nalézal velkou přízeň. Při takovýchto 

akcích fašisté zdůrazňovali nutnost násilí, protože jen tak mohly být odstraněny neduhy 

stávajícího systému. Fašistickým násilím mělo být zabráněno v dalším rozkrádání 

republiky v dalších a dalších korupčních aférách. Za takových okolností jistě zaznívaly 

věty typu: „Demokracie, která krade, musí být odstraněna silou náporu, zdolána bez 

výhrad, jestliže má být odvrácena infekce komunismu, pacifismu a demokracie.“
118

 Na 

19. květen roku 1935 byly naplánovány parlamentní volby. Národní obec fašistická se 

jich účastnila samostatně, bez spojení s dalšími organizacemi krajně pravicového 

spektra. Po přepočtení hlasů NOF dosáhla na 6 mandátů do poslanecké sněmovny, které 
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obsadili Radola Gajda, Jiří Branžovský, Matěj Trnka, František Zvoníček, Rudolf 

Dominik a Ján Ivák. V senátu ovšem neobdržela jediný mandát.
119

 

 

 Nevyhnutelně museli čeští fašisté také reagovat na nástup nacismu k moci 

v Německu, jelikož stejně musely reagovat ostatní strany politického spektra. Mezi 

československou společností stále více sílily obavy z Hitlerovy agresivity a vlna 

nacionalismu se vzepjala takřka v celé Evropě. Mezi nejvíce ohrožené státy patřila 

právě Československá republika jako přímý soused Německa, které se navíc netajilo 

tím, že chce zničit versailleský systém. Národní obec fašistická takřka ihned začala 

s působivou nacionalistickou agitací. Mezi první kroky patřilo ukončení dosavadních 

vazeb s Německem. Agitace probíhala hlavně v pohraničních oblastech, které byly 

národnostně smíšené, ale zasáhla vždy tam, kde existovala česká většina. Fašisté se tak 

snažili využít strachu z nacismu a Němců, na které začali stále více útočit: „Deportace 

všech těch příslušníků národnosti německé, kteří nejsou spokojeni s našimi poměry, do 

jejich mateřských států.“
120

 Na druhou stranu ani v tomto období se NOF nevzdala své 

antisemitské rétoriky. Zřetelně jasné je to v tomto vyjádření: „Pryč se socialisticko-

židovsko-německou vládou! Pryč se Židy a Němci! Pryč s obtížnými cizáky, kteří ubírají 

našim lidem práci!“
121

 Nicméně okolo roku 1935 lze pozorovat paradoxní posun 

v orientaci NOF. Když členové Národní obce fašistické viděli úspěchy Hitlera ve 

stabilizaci jeho moci, začali se o Německo více zajímat. Například byla vytvořena 

Árijská fronta, což byla skupina, kde měli být nově zastoupeni také doposud nenávidění 

Němci a Maďaři. To, že se cíl zcela naplnit nepodařilo, je jedna věc, mnohem 

zajímavější je, ale sledovat posun od integrálního nacionalismu k nacionalismu 

rasovému.
122

 

 

 I na německé straně se registrovalo působení Národní obce fašistické. Nacisté 

počítali s tím, že v případě nutné potřeby by se dala NOF využít k oslabení či až 

dokonce rozbití republiky. Nikdy ale přesto nebyla považována za spolehlivého 

partnera, kterému by důvěřovali, či s kterým by chtěli hlouběji spolupracovat. Nacisté 
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samozřejmě monitorovali nacionalismus českých fašistů, který byl protkán 

protiněmectvím.
123

  

 

 Ve druhé polovině 30. let 20. století pak mezinárodní fašismus začal vytvářet 

stále větší nátlak. Ke stávající Ose Berlín-Řím bylo přibráno ještě Japonsko. Občanská 

válka ve Španělsku v roce 1936 začala vyvolávat obavy o celosvětový mír. Situace na 

domácí půdě taktéž nebyla úplně ideální. V hledáčku Hitlera se objevilo 

Československo. I přes zvyšující se počet Němců, kteří se hlásili k nacismu, se 

Československo stále snažilo podporovat německé demokraty a členy protihitlerovské 

koalice, nezřídka jim bylo udělováno československé občanství.
124

 Konrad Henlein a 

jeho Sudetoněmecká strana nepřestávali tlačit na československou vládu se svými 

požadavky. Ty byly formulovány na sjezdu strany v roce 1938 a jsou označovány jako 

tzv. Karlovarské požadavky. Osm bodů bylo pro Československo v podstatě 

likvidačních. Podle nich by například vzniklo samostatné oddělené správní území 

v německém pohraničí. Bod 8 navíc požadoval úplnou svobodu přiznání k německému 

národu a světovému názoru, což ve skutečnosti znamenalo přihlášení se nacistické 

ideologii.
125

 I přes částečnou mobilizaci, která byla vyhlášena ke zpacifikování německé 

agrese v pohraničí, Československá republika pochopila, že se v boji nachází sama. 

Západní mocnosti Hitlerovým požadavkům ustupovaly politikou appeasementu.
126

 Co si 

o tom myslela krajní pravice, je jasné z článku uveřejněného ve Vlajce v roce 1938: 

„Tato politika byla však jen nápomocnou procesu, kterým země jihovýchodní Evropy 

byly vrženy do náruče Německa.“
127

 Také z tábora NOF zaznívala podpora při 

neustupování nátlaku Němců. Sám Radola Gajda vyjádřil prezidentu Benešovi podporu 

ze strany NOF.
128

 Na druhou stranu čeští fašisté v tomto těžkém momentu vycítili svou 

příležitost, a tak se ještě v polovině září 1938 pokusili získat vliv na československou 

politiku. Delegace NOF žádala o svěření vlády do rukou Radoly Gajdy. To, že 

k žádnému jednání ani nedošlo, je zřejmě netřeba psát.
129
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 Adolf Hitler byl odhodlaný k prosazení svých cílů. Nic už tedy nezmohla 

všeobecná mobilizace vyhlášená narychlo sestavenou novou vládou v čele s generálem 

Janem Syrovým. Nic už nezmohlo odhodlání československého národa se bránit. Čeští 

fašisté organizovali většinu demonstrací proti kapitulaci vlády. I přesto Syrového vláda 

30. září 1938 přijala mnichovský diktát, na kterém se shodli představitelé Velké 

Británie, Francie, Itálie a Německa v noci z 29. na 30. září 1938. Ti, bez účasti 

Československa, schválili odstoupení pohraničního území Československa nacistickému 

Německu, což v podstatě znamenalo zmrzačení Československé republiky. Situace se 

dramaticky změnila.
130

 

 

2.2 Český fašismus mezi zářím 1938 a březnem 1939 

Ačkoliv druhá republika do značné míry přesahuje rozsah této diplomové práce, 

znamenala velkou změnu v organizaci nejen politického života československé 

společnosti, ale byl dán poměrně velký prostor krajní pravici. Proto zde bude v krátkosti 

zmíněna.  

 

Druhá republika zaznamenala opuštění některých demokratických tradic a 

standardů, když byla zpochybněna její státní suverenita a ohroženo bylo také její 

mezinárodní postavení, jelikož se v podstatě ocitla bez spojenců. Zřejmě nejrychleji se 

v nové situaci zorientovala Hlinkova lꞌudová strana, která začala vyjednávat o autonomii 

Slovenska. Na společném jednání zástupců vlády a jmenované strany byla podepsána 

tzv. žilinská dohoda, v níž byl formulován požadavek na vytvoření slovenské vlády 

s vedením Jozefa Tisa. Slováci, kteří takto nabyli sebevědomí, začali budovat 

autoritářský systém, kdy byla například pozastavena činnost některých politických stran 

na Slovensku. Celá situace vyvrcholila 22. listopadu 1938, kdy byl přijat ústavní zákon 

hovořící o autonomii Slovenska, a Československá republika změnila název na Česko-

Slovensko.
131

 

 

Také čeští politici se museli přizpůsobit novým poměrům. V tisku se začaly 

objevovat články kritické k dosavadnímu fungování republiky, které dost často 
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nacházely velký ohlas u veřejnosti: „Záleží nám na tom, aby se vším tím, co nás 

otravovalo minulých dvacet roků, bylo zúčtováno definitivně a navždy… Jde však o víc 

než o osoby, jde spíše o všechen ten způsob našeho myšlení, jde o ideje, jimiž jsme byli 

vedeni po těchto neblahých dvacet let, jde o celý směr naší cesty.“
132

 A tak se začalo 

konat, 5. října 1938 abdikoval prezident Edvard Beneš na post prezidenta, a jedinou 

příčinou nebyl vnější tlak, ale také tlak domácích politiků. O novém prezidentovi 

panovala hlavní shoda a to taková, že by mělo jít o apolitickou osobnost, což výběr 

poměrně zužovalo. Nakonec bylo dosáhnuto shody na osobě JUDr. Emila Háchy, 

kterého schválili jak čeští politici, tak také slovenští a podkarpatoruští zástupci.
133

  

 

Z kritiky fungování politického režimu první republiky také vyplynuly snahy o 

vybudování nového politického uspořádání. Byla tudíž odstartována tzv. podzimní 

revoluce, kterou je označováno období radikálně konzervativního mocenského převratu. 

Mezi politickou elitou bylo dosaženo konsensu, že pro momentální potřeby národa je 

nutné zjednodušit politické stranictví, čímž se mělo dosáhnout politické jednoty.
134

 

Konečným účelem podzimní revoluce pak bylo vytvoření „autoritativní demokracie“. 

Tento termín byl úmyslně vysvětlován jen mlhavě pro zklidnění situace mezi 

obyvatelstvem. Politici se tak domáhali návratu silné demokracie, ovšem ze které by 

byly odstraněny všechny neduhy, které stály za rozvratem první republiky. Posléze se 

ukazovalo, že liberální demokracie má být zapovězena navždy a nově nastoupí režim, 

který Jan Rataj označuje jako „krajně pravicový režim z českých zdrojů“, který se 

vyznačuje nesoutěživostí systému s konceptem jediné masové státostrany a konceptem 

českého árijství, které je definované národním společenstvím, společenstvím krve.
135

  

 

Strana národní jednoty vznikla 18. listopadu 1938, kdy se na jejím vytvoření 

podílela hlavně strana agrární, jíž vedl Rudolf Beran. Dalšími stranami, které se 

sloučily, byly strana lidová, větší část národních socialistů, Národní sjednocení a 

živnostensko-obchodnická strana. Rudolf Beran při svém projevu zhodnotil situaci 
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následovně: „Světová bouře urvala nám kus státní podstaty, ale nepřestal žíti národ. 

Jedna jediná povinnost jest před námi v nových hranicích vybudovat nový náš národní 

stát a v něm obrodit český lid v duchu poctivé národní jednoty. Zbavili jsme se starého 

stranictví, osoby a strany splynuly v národ. Už nejsme národem stran. Jsme bratrstvem 

jednoho ducha, srdce, jedné víry, jednoho řádu.“
136

 Národní obec fašistická měla dost 

nejednoznačný názor na vstup do Strany národní jednoty. Vytvořily se dva proudy, 

jeden souhlasil se vstupem do strany a podporoval Radolu Gajdu, druhá část českých 

fašistů měla nicméně pocit, že v takto změněné situaci je vhodná příležitost pro to, aby 

se fašisté zmocnili vedení státu sami.
137

 

 

Také Strana národní jednoty si uvědomovala, jak je důležité formovat a 

vychovávat mládež ve svých ideologických představách. Proto byla založena 

mládežnická organizace, která nesla název Mladá národní jednota. Nejvyšším orgánem 

byl říšský valný sraz, v čele byl říšský náčelník. Dále byly vytvořeny také místní a 

okresní vedení. Organizace mládež vychovávala v režimu biologického kultu mládí. A 

stejně jako fašisté nezapomněli vyzdvihovat fakt, že mladí lidé jsou budoucností nového 

státu. Adorace mládí měla ještě jeden důležitý podtext a tím bylo živení 

mezigeneračního konfliktu, protože politici ve vedení první republiky měli vysoký 

věkový průměr.
138

 Mladá národní jednota také organizovala Stráže národa, což byly 

pořadatelské oddíly, které měly polovojenský záběr. Jejich cílem pak byl nábor nových 

členů do jednotného národního hnutí, aby národ neerodoval zevnitř.
139

 

 

V režimu krátkého období druhé republiky se nakonec vytvořila ještě druhá 

strana. Jednalo se o Národní stranu práce. Tato strana vznikla o necelý měsíc později 

než Strana národní jednoty, konkrétně šlo o 11. prosinec 1938. Národní strana práce 

v sobě slučovala sociální demokraty a také zbytek národních socialistů, kteří nevstoupili 

do Strany národní jednoty. Byla vytvořena hlavně po zachování jakéhosi zdání, že 

demokratické zřízení stále nebylo dočista opuštěno. Stejně jako Strana národní jednoty 

věřila v možné jednání s Třetí říší, ale nechtěla se smířit s vazalským postavením. 

V novém režimu nicméně mezi stranami nelze hovořit o partnerském či rovnocenném 
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postavení, stále se jednalo o nesoutěživý systém, ve kterém byla Národní strana práce 

vyloučena z podílu na moci. Dle Rataje se jednalo o formálně demokratický 

nesoutěživý kvazidvoustranický systém.
140

  

 

Jak již bylo naznačeno výše, situace nastalá po mnichovském diktátu měla být 

živnou půdou pro český fašismus, ovšem ani tentokrát se nepodařilo sjednotit a 

stabilizovat české fašistické proudy v jednu organizaci. Nicméně právě pro tyto účely 

byl na základě rozkazu Národní obce fašistické v říjnu 1938 založen Národní tábor 

československý.
141

 Ve vydaném letáku s názvem „Občané“ žádá odchod dosavadně 

působící vlády v čele s generálem Syrovým, na jejíž místo by dosedli fašisté, kteří by 

stát řídili pomocí nové vlády národní práce, cti, pořádku a spravedlnosti, tak aby 

napravili chyby, kterých se dopustili předchozí političtí aktéři. Novým členem se mohl 

stát pouze árijec, ale každý člen Národní obce fašistické se automaticky stal i člen 

Národního tábora československého.
142

 I přesto, že Národní obec fašistická po delším 

otálení vstoupila do Strany národní jednoty, a to hlavně z obavy, že by byla vyloučena 

z podílu na rozhodování, Radola Gajda se nevzdal svých velikášských představ a začal 

hledat nové spojence. Ty našel v českých Němcích, kteří se přihlásili k nacismu. Ze 

strany nacistů šlo jen o velmi dobrý kalkul, jelikož spojení bylo bráno jako politická 

sonda. Gajda si za svoje chování vysloužil od některých svých stoupenců hněv 

z neloajálnosti k Beranově politice po vstupu do Strany národní jednoty.
143

  

 

 Čeští fašisté, kteří byli sjednoceni ve Straně národní jednoty, začali na začátku 

roku 1939 vyvíjet nový nátlak na vládu. Všechny změny se jim zdály pomalé a málo 

radikální. Začali tak vytvářet plány, ve kterých byla konzervativní pravice z vlády 

odstraněna. Parlament měl být zcela zničen a měla být přijata nová ústava, ve které by 

byla uzákoněna úplná totalitarizace státu.
144

 Fašisté také zvýšili nátlak skrze pořádané 

akce. Šlo například o vydávání letáků zaměřovaných proti vládě Rudolfa Berana, 

organizování demonstrací proti židům, nebo například o akci na podporu vojenské 
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rehabilitace Gajdy, která mu byla přislíbena za vstup NOF do Strany národní jednoty, 

ale až do února 1939, kdy se akce konala, mu nebylo vyhověno a nebyla mu navrácena 

hodnost generála, ze které samozřejmě vyplývali i finanční požitky. I díky tomu fašisté 

neváhali a na 13. března 1939 svolali tajnou schůzi, na které bylo schváleno provedení 

převratu.
145

 

 

V případě druhé republiky je neopomenutelný také vznik fašistické Akce 

národní obrody. Ta se ustavila 30. října 1938 sloučením antisemitské Árijské fronty, 

části národní demokracie a Hnutí mladých advokátů a lékařů. Jejich cílem bylo 

nahrazení všech vedoucích činitelů árijci a antisemity a sjednocení celého národa 

v jedné totalitní straně. Tento úkol měli splnit mladí lidé, mladí hlavně ve smyslu 

myšlením. Předsedou Akce národní obrody se stal bývalý rektor Karlovy univerzity 

Karel Domin, jehož působení v období tzv. insigniády bylo popsáno výše. Stejně jako 

Gajdovy příznivci volali pro prosazování fašistické ideologie pomocí násilí, podle nich 

Rudolf Beran v tomto ohledu žalostně selhal, jelikož prosazování nového autoritářského 

režimu bylo dosaženo politickou domluvou, jíž považovali za jeden z velkých neduhů 

první republiky.
146

 Jan Rataj zmiňuje, že Akce národní obrody je stále choulostivým 

tématem pro protidemokratické, antisemitské a germanofilské sklony, jež v rámci 

organizace prosazovali čeští vědci, jako byl kardiolog Stanislav Mentl či gynekolog 

Josef Gruss, nebo zástupci průmyslu.
147

 

 

Na svoji činnost nezanevřela také Vlajka. Ta se ovšem do značné míry lišila od 

činnosti skupin výše popsaných. Vlajce se podařilo navázat kontakty s Národně 

socialistickou německou dělnickou stranou, v jejímž čele stál Adolf Hitler. Z tohoto 

důvodu také byla 11. listopadu 1938 jako jediná fašistická organizace, která působila za 

druhé republiky, zakázána a její činnost zastavena. Takové alespoň bylo oficiální 

sdělení, pravým důvodem bylo spíše odmítnutí spolupráce s Rudolfem Beranem. Od 

zákazu činnosti se pro Vlajku začalo používat nové označení Vlajka – Maffie nového 

Československa a přešla do ilegality. Maffie měla odkazovat na skupinu, v níž působil 

T. G. Masaryk a Edvard Beneš, a která se zasazovala o osamostatnění Československé 
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republiky během 1. světové války. Kromě názvu, je ale jasné, že obě skupiny neměly 

nic jiného společného. Zatčeno bylo několik jejích předních představitelů, což negativně 

ovlivnilo fungování organizace, ale podařilo se uskutečnit několik pumových útoků na 

synagogy a nadále prováděla především špionáž.
148

 

 

Posledním pokusem o převzetí moci ve státě fašisty, než nadobro skončila 

naděje o poslední zbytky samostatnosti okleštěné republiky, bylo založení Českého 

národního výboru. Na poslední chvíli se podařilo do jedné organizace dostat ty 

nejvýznamnější fašistické skupiny – Národní obec fašistickou, Vlajku i Akci národní 

obrody. Český národní výbor se na veřejnosti prezentoval podporou nacistického 

Německa, nicméně nacisté nikdy nezamýšleli využít domácích zdrojů k zásahu. Než 

mohla organizace vůbec začít působit, znovu se objevili neshody mezi hlavními 

představiteli o osobní moc a výhody, které se táhnou celou historií českého fašismu. 15. 

března 1939 byl v Berlíně prezidentem Háchou podepsán kapitulační akt a o den 

později byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Český národní výbor ukončil své 

krátké fungování 19. března 1939 uzavřením budovy parlamentu.
149

  

 

3 Národní demokracie 

3.1 Politický systém Československé republiky 

I přesto, že se datum 28. října 1918 uznává jako den vzniku Československé 

republiky, rozhodně nelze ustavení republiky pojímat jako skutečnost, jež by přišla tak 

říkajíc jako blesk z čistého nebe, který by „muži 28. října“ – A. Rašín, J. Soukup, J. 

Stříbrný, V. Šrobár a A. Švehla – jen představili československé společnosti. Myšlenka 

samostatného československého státu nabyla na tvářnosti v průběhu první světové 

války, ale vytvářela se po desetiletí v rámci tzv. sporu o smysl českých dějin. Navíc ani 

citovaná samostatnost nebyla zpočátku tou nejžádanější variantou, ale jen jednou 

z alternativ možného vývoje. Nebyla to ovšem pouze Československá republika, která 

vznikla v důsledku výsledku první světové války. Změnami byl zasažen bezmála celý 
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svět a nejvíce se měnila mapa Evropy. Systémové zabezpečení míru ovládlo soustavu 

mezinárodních vztahů.
150

  

 

Po vyhlášení republiky nastala potřeba ukotvit vznikající politický systém. 

Dočasným řešením se stala prozatímní ústava z 13. listopadu 1918. Ta zakotvila 

standardní demokratické parlamentní principy. Politickou moc nabylo Revoluční 

Národní shromáždění, které ovšem bylo, jak název napovídá, vybaveno revoluční 

legitimitou, nevzešlo tudíž z voleb. Revoluční Národní shromáždění nahradilo 

dosavadně působící Národní výbor československý a stalo se jednokomorovým sborem. 

Největší neshody panovaly v rámci výkonné moci, kterou měl tvořit parlament a 

prezident.
151

  

 

Práce na nové ústavě vyvrcholily jejím přijetím 29. února 1920 ústavním 

zákonem č. 121/1920. Nově tak byl ustaven parlamentní systém, ve kterém byl 

dvoukomorový parlament nadán zákonodárnou mocí, výkonná moc byla v rukou vlády 

a prezidenta a soudní moc prosazoval Ústavní soud. Ústavní listina také zakotvila 

objemný katalog občanských práv a svobod, přičemž občané si byli rovni bez ohledu na 

jejich původ, jazyk, rasu, státní příslušnost či náboženství. Ovšem jak zmiňuje Ladislav 

Cabada, složení obyvatelstva republiky bylo velmi heterogenní, druhým nejpočetněji 

zastoupeným národem byli Němci a neřešené národnostní problémy zmítaly 

Československem až do jeho zániku.
152

 

 

Prezidentovi pravomoci byly ústavně zakotveny spíše jako formální a omezené. 

Nicméně osobnost T. G. Masaryka a jeho morální a politická autorita byly tak 

významné, že pole jeho působnosti se značně zvětšilo. Příkladem je možné uvést 

občasné uchylování se k mimoparlamentním krokům, které neměly oporu v zákonech, 

kdy do vlády prosazoval jím vybrané politiky či je finančně podporoval. Z ústavních 

pravomocí se jednalo o právo prezidenta jmenovat předsedu a členy vlády a přijímání 

jejich demisí. Ústava mu také přiřkla pravomoc využít suspensivního práva veta. Ve 
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vztahu k parlamentu nedisponoval širší možností zásahu, na druhou stranu měl poměrně 

silné pravomoci jako reprezentant státu v zahraničních otázkách.
153

 

 

Dvoukomorové Národní shromáždění skládající se z Poslanecké sněmovny (300 

členů) a Senátu (150 členů) se stalo ústředním bodem zákonodárné moci. Vztah obou 

komor byl asymetrický, přičemž převaha byla na straně Poslanecké sněmovny, která 

vládě mohla sama vyslovit nedůvěru. Senát fungoval spíše jako ústavní pojistka, která 

disponuje odborností. Obě komory byly voleny na základě všeobecných, rovných, 

přímých a tajných volbách s využitím poměrné volby. Volební období Poslanecké 

sněmovny bylo šestileté, senátoři měli mandát vyměřen na osm let. Aby byla zachována 

kontrolní funkce Senátu, měly být obě komory voleny v jiném časovém období. Ve 

skutečnosti ovšem docházelo k rozpuštění Senátu před vypršením volebního období a 

obě komory byly voleny současně. Tím ale došlo k oslabení funkce Senátu. 

Problematicky se také jevila praxe volného mandátů poslanců a senátorů. Vedení stran 

si mimoústavně zajišťovalo disciplínu podepisováním tzv. volebního reverzu, což 

znamenalo vzdání se mandátu, pokud poslanec či senátor ztratil důvěru své strany.
154

 

 

Charakter stranického systému společně s historickou tradicí spoluvytvářel 

zmíněný princip poměrného zastoupení. Pro výpočet volebního čísla byla zvolena 

Hareova metoda s cílem zvýšení vlivu větších stran. Praxe byla nicméně opačná a voleb 

se účastnilo pravidelně až několik desítek stran, z nichž také velká část byla 

v parlamentu poté zastoupena. Posléze vznikaly problémy s tím, že žádná ze stran 

nebyla schopna získat ve volbách většinu a ty pak byly nuceny tvořit vládní koalice. 

Navíc se do parlamentu dostávaly také radikální pravicové i levicové politické strany 

antisystémového zaměření. Důsledkem všeho zmíněného bylo roztříštěné stranické 

spektrum.
155

 

 

Zajímavostí je, že přesto, že politické strany hrály zásadní roli v období první 

Československé republiky, nebyly kodifikovány v ústavě, ani v žádném jiném zákoně. 
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Ve volebním zákoně se hovořilo o „volební straně“, což měl být jen dočasný subjekt pro 

účely voleb, po kterých měl být rozpuštěn. Explicitně se v zákoně hovoří o politických 

stranách až v roce 1933, ovšem paradoxně se jedná o zastavování a rozpouštění jejich 

činnosti a otázka jejich vzniku a organizace zůstala nadále bez povšimnutí. Politické 

strany ale v daném pořádku nic měnit nechtěly, naopak stály o udržení si svého 

výjimečného postavení. Není pak s podivem, že se o Československé republice také 

hovořilo jako o státu politických stran.
156

 

 

Politické strany byly také důležitou součástí občanské společnosti tehdejšího 

Československa, jelikož velmi často vytvářely přidružené organizace nejrůznějších 

oborů či s nimi byly vzájemně provázané. Byly to například vzdělávací spolky, 

tělovýchovné organizace či odbory.
157

 Tyto organizace plnily ale také mnohem 

významnější úlohu. Jelikož se ústava nedotýkala politických stran, tak nemohly počítat 

s žádnou finanční, nebo hmotnou výpomocí od státu. Finanční příjmy stranám putovaly 

také z přidružených spořitelen, bank či pojišťoven. Z výše uvedeného vyplývá, že takto 

nastavený systém v podstatné míře umožňoval vznik korupčních a úplatkářských afér. 

Na druhou stranu díky tomu byly strany schopné stabilně zajišťovat tu konkrétní 

sociální vrstvu, kterou svým ideovým zaměřením zastupovaly.
158

 

 

Z dnešního pohledu je jasné, že základem vlád pro dvacet let fungování 

republiky byly koalice všenárodní, rudozelená, panská a široká, ve kterých se 

angažovala strana lidová, agrární, sociálně demokratická, národně socialistická a 

národně demokratická. Takové složení vládních koalic postupně vyplynulo z vývoje 

první republiky. Tím ovšem byla v podstatě znemožněna existence loajální opozice a 

strany koalice nebyly schopny nabrat nový vítr, nedocházelo ke střídání vládní 

garnitury.
159

 Takto těžce nastavené podmínky daly vzniknout mimoparlamentnímu 

mocenskému centru, takzvané Pětce. Orgán, který nebyl zakotven v ústavě, prakticky 
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předjednával všechna důležitá témata, tudíž parlamentní hlasování bylo již jen pouhou 

formalitou.
160

 Působení Pětky je jednou z ožehavých otázek fungování politického 

systému Československé republiky. V určitém smyslu se o skupině dá uvažovat jako o 

orgánu, který se pohyboval nad parlamentem a obcházel ústavu, jako o orgánu 

oligarchického ražení vůdců hlavních stran tvořících „československou většinu“ 

(zmíněné výše), kteří rozhodovali jednomyslností a kompromisem. Na druhou stranu 

v některých fázích období první republiky Pětka nesla tíhu výkonné a zákonodárné 

moci, i přes odpor některých významných osobností této etapy českých dějin.
161

 

Navzdory problematickým složkám československého politického systému jako 

bylo poměrné zastoupení, které umožnilo vstup do parlamentu i antisystémovým 

stranám, a způsobilo nadměrnou fragmentaci stranického systému, nemožnost působení 

loajální opozice, což se projevilo při akceschopnosti vlád, lze o politickém systému 

první republiky hovořit jako o významné opoře předválečné evropské demokracie.
162

 

 

3.2 Ustavení Československé národní demokracie 

Československá národní demokracie vznikla nejprve pod názvem Česká 

státoprávní demokracie, když se v únoru 1918 sloučily strany Národní strana 

svobodomyslná (jinak také mladočeská), Česká strana státoprávně pokroková, Lidovo-

pokroková strana a větší část České strany pokrokové (realistická). Nakonec se v nové 

straně sloučila také Národní strana, čili staročeši.
163

 Tato skupina stran, nazývaná 

některými autory jako národněliberální tábor, reprezentovala sociálně morální prostředí 

české společnosti, které bylo nejvíce vnitřně rozporuplné a fragmentované.
164

 

 

Programovým cílem České státoprávní demokracie bylo dosažení státní 

samostatnosti, tudíž se sama stavěla do pozice hnutí odporu. Předsedou strany byl 
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zvolen Karel Kramář, již tehdy společností známý kvůli perzekucím. Dalšími členy byli 

například Alois Rašín, Přemysl Šámal či Jaroslav Budínský a Antonín Hajn. Jelikož 

všechny zmíněné osobnosti byly velmi silné a sebevědomé, ustavování strany se tak 

nemohlo obejít bez problémů. I navzdory tomu se straně podařilo získat takovou 

podporu v obyvatelstvu, že se krátce po svém vzniku stala takřka celonárodním 

reprezentantem. Významné zastoupení tudíž měla v Národním výboru, jenž 

představoval zastřešující orgán české politiky v časech nejistoty a očekávání. 

Důležitosti strany také dodávalo zapojení jejích členů v odbojových skupinách. Přemysl 

Šámal stál v čele Maffie, odbojové skupině, která spojovala domácí prostředí s tím 

zahraničním, exilovým. Státoprávní demokracie se také účastnila organizování akcí na 

domácí půdě, které v té době byly v podstatě protistátní, jednalo se o Tříkrálovou 

deklaraci českých poslanců, Národní přísahu či Slavnosti Národního divadla.
165

 

 

Období určité stabilizace a konsolidace strany vyvrcholilo na sjezdu strany, 

který se konal ve dnech 24. až 26. března 1919, kde byl změněn název na 

Československou stranu národně demokratickou. Změna a vypuštění slova státoprávní 

měly reflektovat fakt, že samostatnosti bylo dosaženo vznikem Československé 

republiky.
166

 Dalším důležitým bodem sjezdu bylo přijetí nového programu, který by 

tento fakt také odrážel. „Jsme stranou národní, stranou všenárodní, stranou 

demokratickou a pokrokovou.“
167

 Prohlášením byla představena všeobecná část 

programu a čtyři přívlastky dále charakterizovaly program strany, kterými se strana 

identifikovala s republikou a jejími principy demokracie a pokrokovosti, a vyjadřovala 

snahu po završení národní emancipace s důrazem na sociální spravedlnost. Ústředním 

bodem se stala otázka čechoslovakismu. Vyjádřením toho byl požadavek na ustavení 

češtiny a slovenštiny jako státních jazyků a také výrazné protiněmecké zaměření 

programu. Takže navzdory tomu, že se strana chtěla ucházet o přízeň všech voličů 

Československé republiky, byla díky tomu omezena na české občanstvo.
168

 Sociální 

křivdy národní demokracie považovala za největší zlo a zasazovala se o takovou 
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politiku, která by byla jednotná a spravedlivá ke všem složkám národa. Jedinou možnou 

státní formou byla demokracie v čele s ústavní vládou a parlamentem, který by byl 

volen ve všeobecných a rovných volbách. Národní demokracie se také zasazovala o 

odluku církve od státu, čímž měl být vyjádřen přívlastek pokrokové strany. V programu 

se navíc objevil požadavek na rovnost církví, což lze chápat jako zaměření se na zrušení 

hegemonie katolické církve.
169

 „…Církve nemohou zůstat státem ve státě, obzvláště 

spočívají-li na základech cizích demokratismů a jsou-li mezinárodní, ne národní a 

přijímají-li orientaci odjinud, nežli ze svrchovaného národa.“
170

 Dalším důležitým 

bodem programu byla zahraniční politika. Její směr v prvních letech udával zvláště 

předseda strany Karel Kramář a do značné míry se rozcházela s oficiální doktrínou 

vyznávanou meziválečným Československem, jelikož se orientovala na západní 

mocnosti s Francií v čele. Kramář si mezinárodní zajištění Československa představoval 

skrze Rusko, které by ovšem bylo zbavené bolševismu. Rusko tak mělo zastupovat sílu, 

která by vyvažovala vliv Německa ve střední Evropě.
171

 Program také pamatoval na 

změny samotného politického systému v Československu. Konkrétně se jednalo o 

požadavky na práva prezidenta, pro nějž bylo požadováno více funkcí, které by nebyly 

pouze v reprezentativní rovině. Souvislost s tímto požadavkem je třeba hledat 

v osobnosti Karla Kramáře, jelikož na počátku 20. let 20. století se ještě reálně 

předpokládalo jeho nástupnictví po Masarykovi. Program se konečně také vyjadřoval ke 

kulturnímu a školskému programu. A neopomněl se zaobírat také hospodářsko-

sociálním systémem. Ten vytvořil Karel Engliš a byla v něm požadována tzv. 

hospodářská demokracie, která stála na principech tržního hospodářství s ohledem na 

spravedlivější rozdělování.
172

 

 

Mezi členy Československé národní demokracie se nacházeli průmysloví a 

obchodní podnikatelé, vysocí státní úředníci, představitelé vědeckých a kulturních 

kruhů a také mnozí příslušníci středních vrstev s malou částí dělnictva. Vedle již 

jmenovaných významných členů, lze také jmenovat Františka Síse, Viktora Dyka, 
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Kamila Kroftu, Aloise Jiráska či Josefa Holečka a mnohé další. I přesto Československá 

národní demokracie zůstala nejednotná a roztříštěná. Ve straně se vyprofilovalo hned 

několik názorových proudů. Tato neucelenost ovšem není překvapivá vzhledem 

k množství stran, které se v národní demokracii sloučily, a které si i v jejím rámci stále 

uchovávaly jisté nezávislé postavení. Mladočeský a státoprávně pokrokový proud 

patřily mezi dva nejvýznamnější. Oba sice hájily český nacionalismus a historické státní 

právo, ale každý z těchto proudů volil jinou taktiku k jejich prosazení. Mladočeši se 

jevili více umírnění a volili strategii postupného pronikání do struktur Rakousko-

Uherské říše. Státoprávní pokrokáři zastávali radikálně opoziční přístup. Zvláštní 

postavení si drželo také moravské křídlo strany. Zde byla nejvýrazněji zastoupena 

lidovo-pokroková strana v čele s Adolfem Stránským a jeho synem Jaroslavem. 

Autonomie byla podpořena samostatným zemským výkonným výborem. První polovina 

20. let byla provázena konflikty s pražským ústředím, důvodem byla vstřícná politika 

vůči Hradu moravským křídlem. Napětí vyvrcholilo v roce 1925, kdy se toto křídlo před 

konáním parlamentních voleb odtrhlo od národní demokracie a vytvořilo novou stranu 

s názvem Národní strana práce. Své ambice ovšem nenaplnila, u parlamentních voleb 

propadla a nedlouho poté svoje působení ukončila.
173

  

 

I po odchodu moravského křídla lze v rámci Československá národní 

demokracie pozorovat tři intelektuální frakce, které se vytvářely kolem stranických 

časopisů. Prvním byl Demokratický střed, týdeník, který představoval stranickou levici. 

Představitel Zdeněk Chytil s dalšími podporovateli se snažil urovnat spory mezi 

zastánci Karla Kramáře a Hradem a dosáhnout tak bezproblémové spolupráce. Další 

frakce se vytvořila kolem časopisu Národní myšlenka, který vycházel měsíčně. Její 

představitelé stáli na pozicích integrálního nacionalismu a tak významnými členy byli 

například Viktor Dyk či Vlastimil Klíma. Třetí skupinu zastupovali redaktoři Modré 

revue, v níž bylo nápadně zastoupeno tzv. průmyslové křídlo, které představoval 

František X. Hodáč či Ladislav Novák. Vytváření názorových proudů a frakcí bylo, 

kromě výrazných osobností, které tyto proudy zastupovaly, způsobeno také 

tradicionalismem, který se projevoval v organizační struktuře strany (a také 
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v programové oblasti).
174

 František Ježek se vyjádřil následovně: „Byla to strana 

národní, demokratická a liberální. Byla tak liberální, že si tam mohl víceméně každý 

dělat, co chtěl. … Ač liberalismus této strany připouštěl veřejné hlásání stanovisek 

namnoze naprosto protichůdných, přece v jednom byla strana zajedno – v hluboké úctě 

před osobou dr. Karla Kramáře, jehož autoritě se nakonec podřídila. A stejně nebylo 

rozdílu v žádné skupině ve věcech národních.“
175

  

 

Po dosažení kýžené samostatnosti Revoluční národní shromáždění jmenovalo 

první vládu skrze přijatou prozatímní ústavu. Do jejího čela byl jmenován Karel 

Kramář, předseda národní demokracie. Dalšími zastoupenými členy strany ve vládě se 

stali Alois Rašín, který zastával post ministra financí a Adolf Stránský, který spravoval 

resort obchodu.
176

 To byl dozajista velký úspěch. Naplněn představou o důležitosti 

ovšem Karel Kramář odjel v polovině ledna 1919 na mírovou konferenci do Paříže a 

vládu zanechal svému osudu. Tím se dle Lustigové dopustil osudové politické chyby, 

jejíž následky byly nevratné. Mladá republika se po svém vzniku potýkala s mnohými 

problémy, bylo nutné vyřešit otázku pozemkové reformy a na jaře roku 1919 se situace 

v zemi vyostřila natolik, že nespokojené obyvatelstvo vyšlo do ulic. Ceny potravin 

neustále rostly, ale přitom jich byl nedostatek. Předseda vlády ovšem nadále setrvával 

v Paříži a od problému v Československu byl odtržen. Celá situace zašla tak daleko, že 

ministři zvolení za národní demokracii podali demisi, avšak prezident Masaryk se 

rozhodl jí neakceptovat. Navíc sám předseda strany a předseda vlády o ní nebyl 

informován.
177

 Urychleně byly vypsány volby do obecních zastupitelstev na 15. červen 

1919. Jednalo se o vůbec první volby, ačkoliv jen dílčí. Situace na Slovensku 

nedovolovala konání voleb a stejně tak to bylo na Podkarpatské Rusi. I tak volby 

sehrály významnou roli při zavádění demokracie v republice. Vítězem voleb se stala 

Československá sociálně demokratická strana dělnická s 32,52% hlasů, na druhém místě 

se s 17,32% umístila Československá strana socialistická. Československá národní 

demokracie ve volbách propadla, získala jen 9,6% hlasů. Výsledek voleb ukazoval na 
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vytvoření možné vládní koalice, která by předešla zásadní konfrontaci. Prezident 

Masaryk pověřil jejím sestavením předsedu vítězné strany Vlastmila Tusara. Národní 

demokracie se do ní nedostala. Ve vládě se tak sešli sociální demokraté, agrárníci a 

národní socialisté, jednalo se o tzv. rudozelenou koalici.
178

 

 

První parlamentní volby se odehrály v polovině dubna roku 1920 (viz Tabulka 

1). Výsledky se podstatně neodlišovaly od těch do obcí z předchozího roku. Zvítězila 

Československá sociálně demokratická strana dělnická. Národní demokracie vytáhla své 

výsledky na 13,4% českých hlasů. Jinak byly výsledky daleko za očekáváním. Stejně 

jako v prvním případě byl sestavením vlády pověřen předseda vítězné strany Vlastimil 

Tusar.
179

 Nyní ovšem Tusar musel volit jinou taktiku a zahrnout do vlády i národní 

demokracii, aby zajistil parlamentní většinu. Konflikt ovšem nastal skrze personální 

obsazení ministerstva financí a obchodu. Účast ve vládě byla zapovězena Karlu 

Kramářovi a Aloisi Rašínovi, nabídnuta naopak byla Rudolfu Hotowetzovi a Karlu 

Englišovi. S obsazením Engliše zase otálela národní demokracie, jelikož Engliš patřil 

k proudu národní demokracie, který hlásal smířlivou politiku k Hradu. Situace se 

nakonec vyřešila obsazením postů obou zmíněných, ale politici nefigurovali ve vládě 

jako členové národní demokracie, ale jen jako odborníci a strana zůstala v opozici.
180

 

 

Tabulka 1 – výsledky voleb do PS NS, 1920 

Zkrácené výsledky voleb do Poslanecké sněmovny NS, 1920 

volební subjekt hlasy mandáty 

Československá sociálně-demokratická strana dělnická 25,70% 74 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 13,60% 40 

Německá sociálně demokratická dělnická strana 11,10% 31 

Československá strana národně-socialistická 8,10% 24 

Československá strana lidová 7,50% 21 

Československá strana národně demokratická 6,30% 19 

Zdroj: VODIČKA, K., CABADA, L. Politický systém České republiky, s. 33. Upraveno autorem. 
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Vládním obsazením nicméně problémy ve straně neustaly. Začal se vyostřovat 

konflikt s moravským křídlem vedeným Jaroslavem Stránským, který složil mandát 

poslance na důkaz nesouhlasu s politikou, kterou prosazovalo vedení strany. Stránský, 

stejně jako Engliš, vyznával směr více orientovaný na politiku Hradu. Oba politici 

nakonec národní demokracii opustili, a jak bylo zmíněno na začátku, založili novou 

politickou stranu – Národní stranu práce. Výrazným podporovatelem tohoto kroku byl 

prezident T. G. Masaryk. Stejně jako on i moravské křídlo se stále více ideově 

rozcházelo s předsedou strany Karlem Kramářem.
181

 

 

Datum 5. ledna 1923 vstoupilo do historie strany Československé národní 

demokracie jako smutná událost. Mladý radikál Josef Šoupal uskutečnil atentát na 

Aloise Rašína. Ministr utrpěl závažná zranění, která se po několika týdnech ukázala být 

neslučitelná se životem. Toho samého dne se na různých místech v Praze konaly 

demonstrace, které byly charakteristické nacionalistickým nádechem. V čele těchto 

demonstrací stálo hnutí Červenobílí. Smrtí Aloise Rašína přišla národní demokracie o 

jednu z nejdůležitějších osobností strany.
182

  

 

Mezi lety 1923 a 1924 se stále stupňovala rivalita mezi Karlem Kramářem a T. 

G. Masarykem. Vzájemné osočování se projevovalo hlavně v tisku. Prezident Masaryk 

nechtěl více vidět Kramářovu stranu ve vládě. Ovšem tou dobou vládnoucí kabinet 

předsedy vlády, agrárníka Antonína Švehly, potřeboval národní demokracii pro zajištění 

křehké parlamentní většiny.
183

 

 

3.3 Národní demokracie v krizi 

Polovina 20. let byla pro Československou republiku velmi náročná. Od roku 

1925 začaly sílit zprávy o vstupu Němců do vlády a vládní koalicí začalo zmítat napětí. 

Navíc se začaly pořádat demonstrace, které se týkaly protestů proti zdražování potravin, 

a z nichž nejvíce profitovala komunistická strana. Situace byla velmi napjatá, a proto se 

                                                 
181

 KLIMEK, A. Boj o hrad, s. 157-158. 
182

 PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. Vyd. 3. Praha: Lidové noviny, 1991. ISBN 80-7106-036-4, s. 

1723-1726. 
183

 KLIMEK, A. Boj o hrad, s. 295-297. 



   

 

55 

  

vláda začala zaobírat možností vypsání předčasných voleb. Ty byly nakonec opravdu 

zorganizovány na 15. listopad 1925. Národní strana práce Jaroslava Stránského zcela 

propadla a nezískala žádný mandát. Avšak vysála poměrně velkou část voličstva 

Československé národní demokracii (viz Tabulka 2).
184

 Jana Čechurová vypočítává, že 

se jednalo přibližně o sto tisíc hlasů. Navíc úbytek podpory byl zaznamenán hlavně 

mezi inteligencí a úředníky. Karel Kramář byl nastalou situací nepříjemně zaskočen, 

jelikož si uvědomoval, že národní demokracie ve volbách ztratila svoji opěrnou 

voličskou základnu. Pnutí ve straně se vyostřilo a nastalá krize se řešila radikalizací 

směrem doprava, když někteří členi přilnuli k fašismu. Tón ve straně udával generální 

tajemník František Hlaváček.
185

 Tyto vazby budou rozebírány podrobně v následující 

kapitole. 

 

Tabulka 2 – výsledky voleb do PS NS, 1925 

Zkrácené výsledky voleb do Poslanecké sněmovny NS, 1925 

volební subjekt hlasy mandáty 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 13,70% 46 

Komunistická strana Československa 13,20% 41 

Československá strana lidová 9,70% 31 

Československá sociálně-demokratická strana dělnická 8,90% 29 

Československá strana národně socialistická 8,60% 28 

Německý svaz zemědělců 8,00% 24 

Hlinkova slovenská strana lidová 6,90% 23 

Německá sociálně demokratická strana dělnická 5,80% 17 

Československá strana národně demokratická 4,00% 14 

Zdroj: VODIČKA, K., CABADA, L. Politický systém České republiky, s. 33. Upraveno autorem. 

 

V této době, tj. v polovině 20. let 20. století, také stále neutichaly spory se 

skupinou Hradu a strana se profilovala jako jeho protějšek. Největší rozpory se týkaly 

zvláště národnostní politiky, vášnivé debaty se vedly o postavení menšin v republice, 

zvláště českých Němců, ale také o to, zda má být republika budována na principu státu 

národního či národnostního. Třecí plochy vytvářelo také odlišné hodnocení domácího a 

zahraničního odboje. Navíc se kromě politických neshod, množily spory osobní. Kromě 
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Karla Kramáře byl Viktor Dyk tím, kdo úpěnlivě hájil myšlenky národní demokracie a 

neváhal se pustit do polemik s prezidentem Masarykem.
186

  

 

Když se po složitých jednáních podařilo 9. prosince 1925 sestavit vládu, získala 

národní demokracie místo ministra obchodu, které zastával Jan Dvořáček, který byl 

poután s Živnobankou. Karel Engliš se ve vládě opět objevil jako odborník. Složitá 

vyjednávání ovšem vládu poznamenala do té míry, že s ní i po ustavení dále zmítaly 

problémy, zvláště osobního rázu. Během tříměsíčního života se vládě podařilo vydat 

vládní jazyková nařízení a po velkém sporu s německými poslanci byla víceméně 

nucena podat demisi. Masarykem povolaný Jan Černý sestavil úřednickou vládu.
187

 

 

Do dalšího volebního roku, tedy do roku 1929 vstupovala Československá 

republika s již třetí Švehlovou vládou, která se ustavila 12. října 1926. Jednalo se o 

vládu tzv. panské koalice. Ta si získala určitá prvenství, šlo o první vládu, v níž zasedli 

němečtí a slovenští poslanci a šlo o první (a jedinou) vládu ideově a názorově si 

blízkých stran. Konkrétně se jednalo o Republikánskou stranu zemědělského a 

malorolnického lidu, Československou stranu lidovou, Československou živnostensko-

obchodnickou stranu středostavovskou, Německý svaz zemědělců, Německou 

křesťansko-sociální stranu lidovou, Hlinkovu slovenskou ľudovou stranu a nechyběla 

ani Československá národní demokracie. Samozřejmě v tom smyslu, že vládní koalice 

byla poprvé sestavena bez socialistických stran. Na druhou stranu se může zdát 

překvapivé spojení národní demokracie a německých ministrů, předně protože jedno 

z hesel národní demokracie znělo „Němci do vlády – my do revoluce!“. Nicméně Karel 

Kramář ze svých pozic poměrně snadno ustoupil a jen se vyjádřil v tom smyslu, že 

jejich přijetí možná bylo uspěchané.
188

 

 

Zdeněk Kárník označuje poslední rok 20. let jako vrchol prosperity první 

republiky. Začaly se posléze totiž projevovat problémy nejen na mezinárodním poli, ale 

mračna se stahovala také v oblasti vnitropolitické a vláda musela například řešit plížící 

se agrární krizi. Předseda vlády Antonín Švehla, agárník, byl dlouhodobě nepřítomen 
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kvůli nemoci a jeho pozici zastupoval Jan Šrámek, vůdčí osobnost strany lidové. 

Oficiálně ho na začátku roku 1929 vystřídal František Udržal z agrární strany. Po 

dohodě s prezidentem Masarykem bylo přistoupeno k vypsání předčasných voleb na 27. 

října 1929, přitom řádný termín voleb měl být až v roce 1931.
189

 Také pro národní 

demokracii představoval rok 1929 určitý zlom. Národní demokracií zmítaly konflikty 

dvou nejvýraznějších proudů. Na jedné straně stál Viktor Dyk a proti němu byl 

František X. Hodáč, generální sekretář Ústředního svazu československých 

průmyslníků. Vítězně po parlamentních volbách vyšel ze sporu F. X. Hodáč, který ve 

straně začal udávat směr.
190

  

3.4 Pokusy o zastavení pádu 

Z voleb vítězně vyšla agrární strana, která si oproti minulým volbám ještě 

polepšila. Volby také zaznamenaly nárůst hlasů socialistických stan a levicové strany 

tak byly přesvědčeny, že již není možné sestavit vládu bez jejich účasti. Nejlepším 

výsledkem disponovali sociální demokraté s 13% (viz Tabulka 3). Na druhou stranu 

zisky nebyly takové, aby levice mohla uvažovat jen o socialistické vládě. Z řad sociální 

demokracie navíc také zazněl požadavek na ustavení celonárodní vlády, aby tak bylo 

možné snadněji se připravit na hospodářskou krizi, která se pomalu do republiky 

vkrádala. Sestavením vlády byl pověřen František Udržal. S již naprostou obvyklostí se 

sestavování vlády prodlužovalo vnitropolitickými boji. Nová vláda tak byla jmenována 

až 7. prosince 1929 a jednalo se o tzv. velkou koalici, kde společně zasedly strany jak 

socialistické, tak občanské, a jak československé, tak německé.
191
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Tabulka 3 – výsledky voleb do PS NS, 1929 

volební subjekt hlasy mandáty 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 15,00% 46 

Československá sociálně-demokratická strana dělnická 13,00% 39 

Československá strana národně socialistická 10,40% 32 

Komunistická strana Československa 10,20% 30 

Československá strana lidová 8,40% 25 

Německá sociálně demokratická strana dělnická 6,90% 21 

Hlinkova slovenská strana lidová 5,70% 19 

Německý svaz zemědělců 5,40% 16 

Československá strana národně demokratická 4,90% 15 

Zdroj: VODIČKA, K., CABADA, L. Politický systém České republiky, s. 33. Upraveno autorem. 

 

Národní demokracie si oproti minulým volbám polepšila o takřka celé procento. 

Jak již bylo naznačeno v minulé podkapitole, od této chvíle nabíral na vlivu František 

X. Hodáč. A poté, co byl do funkce ministra obchodu jmenován Josef Matoušek, blízký 

spolupracovník F. X. Hodáče, je spatřována převládající role finančního a 

průmyslového křídla v národní demokracii. Tento vývoj ostře kritizovalo 

nacionalistické křídlo, jež vedl generální tajemník František Hlaváček a dále ho 

zastupovali například Viktor Dyk, Antonín Hajn či Bohumil Němec. Nejvíce jim vadilo 

vynakládané úsilí o spolupráci se Sovětským svazem, které šlo proti všem 

vyhlašovaným programovým zásadám. Výtky směřovaly také směrem k Edvardu 

Benešovi, coby ministru zahraničí, se kterým se přičiňovali o spolupráci. Kritika vůči 

Hodáčovu vedení vedla také ze skupiny vedenou Františkem Ježkem, které vadilo, že se 

strana pozvolna zříká svého postavení coby zástupce středních vrstev a pracující 

inteligence a začíná se upínat zvláště k velkému průmyslu a kapitálu.
192

 Situace se ještě 

několikrát vyostřila natolik, že se již jednalo vyloženě o otevřený konflikt. V roce 1932 

byla například svolána manifestační schůze, v jejímž závěru byl přijat Manifest 

československé veřejnosti. Ale výsledky byly prakticky nulové. Zlomovým se stal až 

stranický sjezd konaný v květnu roku 1933 v Bratislavě. Toho se již neúčastnil stále 

ještě předseda národní demokracie Karel Kramář z lékařských důvodů. Na sjezdu se 

došlo kompromisu, kdy místa ve vrcholných orgánech strany budou rozdělována mezi 

jednotlivá křídla strany. Smíření ve straně vydrželo jen do roku 1934, v němž strana 

prošla ideovým a organizačním přerodem.
193
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Toho roku taktéž Československá národní demokracie vystoupila z vlády. Krok 

byl zdůvodněn dvěma pohnutkami. V prvé řadě se jednalo o devalvaci koruny a v řadě 

druhé o rozhodnutí vlády napravit vztahy se Sovětským svazem. Po tomto zákroku se 

národní demokracie ocitla v opozici a začala tak hledat vhodného spojence 

k prosazování své politiky. Do jisté míry měla strana velmi omezený výběr z důvodu 

své ideové orientace. Do jednání vstoupila se dvěma partnery, jednalo se o Národní ligu 

vedenou Jiřím Stříbrným a Národní frontu v čele s Františkem Marešem. Proces 

sjednocování začal na jaře 1934 a vyvrcholil v září téhož roku připravenou dohodou o 

vytvoření bloku mezi jmenovanými stranami. Tak bylo vytvořeno Národní sjednocení, o 

němž Karel Kramář prohlásil „spolu a vedle sebe“. Ze své podstaty se mělo jednat o 

volební souručenství tří složek, které vynaloží úsilí na vytvoření těsnějšího vztahu 

v rámci jednoho hnutí, případně jedné strany a na vytvoření společného programu a 

dalším postupu v rámci politického systému Československé republiky. Je nutné 

poznamenat, že ačkoliv v rámci Národní fronty a Národní ligy došlo k formálnímu 

odsouhlasení vzniku nového hnutí, vedení národní demokracie sjezd strany obešlo a 

k vytvoření dalo souhlas pouze skrze svoji vůli. To se samozřejmě setkalo s odporem 

v řadách běžných členů strany.
194

 Dalším krokem, jež mělo Národní sjednocení 

podniknout, bylo rozpuštění jednotlivých organizačních jednotek stran a jejich sloučení 

v Národní sjednocení. To se ovšem do voleb konaných v roce 1935 nepodařilo, i přesto 

že byl vytvořen vedoucí orgán. Tyto záležitosti byly zatlačeny do pozadí z důvodu 

předvolební agitace, a tak došlo i k tomu, že programové sjednocování probíhalo 

pomalu. Vypracování volebního programu se nakonec zhostil F. X. Hodáč. V něm se 

volalo po odstranění nadměrného politického stranictví a proti nadřazování stranických 

zájmů před zájmy národními. Národní sjednocení se také chtělo zasadit o vytvoření 

silného státu, zabránění vzniku německých samospráv či potlačování prvenství 

československého jazyka.
195

 

 

Avšak ve volbách se ukázalo, že naděje vložené do vytvoření Národního 

sjednocení, byly liché. Hnutí nedosáhlo očekávaných výsledků a zisk pouhých 5,6% 

bylo velkým prozřením (viz Tabulka 4). Národní sjednocení získalo o pouhé dva 
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mandáty více, než Československá národní demokracie ve volbách v roce 1929. 

Výsledky voleb tak zapříčinily skoro okamžitý začátek rozpadu tohoto hnutí.
196

  

 

Tabulka 4 – výsledky voleb do PS NS, 1935 

Zkrácené výsledky voleb do Poslanecké sněmovny NS, 1935 

volební subjekt hlasy mandáty 

Sudetoněmecká strana 15,20% 44 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 14,30% 45 

Československá sociálně demokratická strana dělnická 12,60% 38 

Komunistická stran Československa 10,30% 30 

Československá strana národně socialistická 9,20% 28 

Československá strana lidová 7,50% 22 

Národní sjednocení 5,60% 17 

Zdroj: VODIČKA, K., CABADA, L. Politický systém České republiky, s. 33. Upraveno autorem. 

 

Poslední dva roky Československé republiky pak byly poznamenány neustálými 

střety uvnitř národní demokracie, potažmo Národního sjednocení. Jednalo se především 

o nástupnictví postu Karla Kramáře. Ten již ke konci 30. let působil stále méně jako 

opravdový vůdce strany, který by měl vliv na dění ve straně, a stále více se posouval do 

pozice ikony. Dále se konflikty také týkaly účasti národní demokracie ve vládě. 

Podmínkou byla absence německých aktivistických stran. Navíc bylo stále jasnější, že 

spojení s Jiřím Stříbrným, tou dobou již zdiskreditovaným politikem, nebylo správným 

krokem a národní demokracii, respektive Národnímu sjednocení ubírá na vážnosti. 

Proto bylo v roce 1937 přistoupeno k ukončení spolupráce a de facto obnovení 

Československé národní demokracie. Potvrzením toho byl vstup do vlády v květnu 

1938. Závěrečný rok první republiky sledovala s obavami i národní demokracie, která se 

i v této situaci ovšem dělila na dva proudy. Část předních osobností národní 

demokracie, zvláště mladší generace v čele s Ladislavem Rašínem, se stavěla na obranu 

republiky, jejich odhodlání šlo tak daleko, že pro obhajobu republiky byli ochotni se 

spojit s komunisty v tzv. Výboru na obranu republiky. Spojenectví ovšem mělo být jen 

krátkodobé pro dosažení vytyčeného cíle.
197

 Ladislav Rašín o Mnichovu prohlásil: „Na 

tomto Hradě vládli čeští králové samostatnému státu a určovali často dějiny Evropy. 
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Zde na tomto Hradě se ale nikdy neustupovalo. Měli jsme se bránit. Ustoupili jsme 

sami. Příští generace nás odsoudí, že jsme bez boje odevzdali své kraje. V čem má 

národ vidět sílu a v co má věřit, když jsme mu vzali armádu, která bez výstřelu opouští 

pozice? K té cizí zbabělosti připojujeme zbabělost vlastní. Je pravda, že jiní zradili nás, 

ale my zrazujeme sami sebe.“
198

 Druhá část národních demokratů, a s velkou 

pravděpodobností ta větší, se aktivně zapojila do budování nového režimu v rámci tzv. 

druhé republiky, která přinesla omezení politické plurality a občanských práv a 

svobod.
199

 

 

4 Vztahy mezi národní demokracií a českými fašisty 
První styky mezi českými fašisty a Československou národní demokracií lze 

pozorovat již se vznikem prvních krajně nacionalistických hnutí, které byly rozebírány 

v kapitole věnující se českému fašismu. Zpočátku se jednalo hlavně o vazby personální. 

Podporu těmto hnutím veřejně vyhlašovali například Božena Kunětická-Viková, Viktor 

Dyk, či profesor František Mareš. Tyto sympatie je ale důležité vnímat v dobových 

souvislostech. Jan Tomeš poznamenává, že ačkoliv národní demokracie vyjadřovala 

náklonnost vůči novým hnutím českého fašismu, nechtěla ho mít ve straně a po dobu 

svého fungování se držela v rámci demokratických principů. Fašismus byl pojímán jako 

určitý výraz nacionalismu v kladném slova smyslu a v oblibě byla myšlenka, že český 

fašismus vyznává ideál národního státu.
200

 Ferdinand Peroutka zase tvrdil, že národní 

demokracie nezapomínala na svůj závazek v názvu strany, a „proto první výhonky 

fašistické ideologie v Československu nebyly pěstovány v jejím skleníku, i když je na 

druhé straně pravda, že pomáhala je zahřívat.“
201

 Po vzniku republiky zasáhla celou 

společnost levicová vlna, a národní demokracie byla jedinou významnou pravicovou 

parlamentní stranou, která zasedala ve vládě spolu se socialistickými stranami, a proto 

vznik fašistických hnutí velmi uvítala. Upínala tak naděje, že by příznivci českého 

fašismu mohli národní demokracii zvýšit volební zisky, které postupně klesaly. Z tohoto 
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hlediska lze okolnosti hodnotit jako spíše pragmatický krok ze strany národní 

demokracie. Stanovisko podpořilo i prohlášení vedení strany, které dovolovalo svým 

členům participovat v těchto hnutích, pokud nebudou aspirovat na přeměnu v politickou 

stranu.
202

 

 

Ke konci roku 1922 vznikl klub Červenobílých, jejímž organizátorem se stal 

tehdejší tajemník Československé národní demokracie Josef Kučera.
203

 V úvodním 

projevu směrem k veřejnosti se k hnutí hlásili například poslanec za národní demokracii 

František Mareš, senátor Matúš Dula, či Josef Holeček, který byl redaktorem Národních 

listů.
204

 Ve stejnou dobu vznikala také další organizace, která byla spojena s národní 

demokracií, a ve které je možné sledovat hlubší propojení. Jednalo se o Národní hnutí, 

které koncepčně navazovalo na myšlenky národní demokracie, zvláště v otázce 

zahraniční politiky, kde se Národní hnutí zasazovalo o vytvoření sjednoceného 

Slovanstva pod záštitou Ruska zbaveného nadvlády bolševismu. Při veřejných 

vystoupeních se nejvíce angažoval Viktor Dyk, kde se vyznával ze svých 

protiněmeckých postojů.
205

 Dalším propojením s národní demokracií bylo vytvoření 

Ústředního výboru Národního hnutí, ve kterém usedlo 12 členů z národní demokracie 

z celkového počtu 47 členů. Předsedou Národního hnutí se měla nejprve stát Josefa 

Rosolová, tou dobou poslankyně za národní demokracii. Posléze bylo ovšem 

rozhodnuto o zvolení Luboše Jeřábka.
206

 Vzniku Národního hnutí si povšimlo i Rudé 

právo, které ho hodnotilo jako fašistickou organizaci vzniklou na základě rozhodnutí 

národní demokracie, v jejímž čele ovšem stáli pouze její nevýznamní členové.
207

  

 

Styčné body mezi národní demokracií a českým fašistickým hnutí jsou nasnadě. 

Jednalo se o nacionalismus, antibolševismus, panslavismus a v neposlední řadě také o 

negativní postoj k politice Hradu. O spojnici skrze nacionalismus lze uvažovat, jestliže 

bude brát na zřetel fakt, že nacionalismus spojovaný s národní demokracií byl nedílně 
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spojován s demokracií, zatímco ten fašistický se opíral o totalitní stát a fašistickou 

diktaturu. Antibolševismus a panslavismus byl prezentován především skrze předsedu 

národní demokracie Karla Kramáře, který se ostře vyhrazoval proti navazování vztahu 

se Sovětským svazem, jelikož jako záruku bezpečnosti uznával pouze „slovanské 

Rusko“. Nejen z tohoto důvodu Kramář odmítal postoj Edvarda Beneše a jeho 

zahraničněpolitickou koncepci. Pro veřejnou kritiku protihradní kritiky využívala fašisty 

nejen národní demokracie, ale i další politické strany.
208

  

 

Od roku 1925 začalo ve vládní koalici narůstat napětí a objevovaly se zprávy o 

možném vstupu německých politiků do vlády. Navíc na veřejnost prosakovaly zprávy o 

možném zklidnění situace pomocí oktroje ústavy. V této vypjaté době se také objevil 

článek „Hledá se generál“, který uveřejnil sociální demokrat Rudolf Bechyně, a hovořil 

o možném zapojení Gajdy do fašistického hnutí. Gajda s fašisty jednal, ovšem v této 

době tj. v první polovině roku 1926, nebyl ještě ani oficiálním členem NOF. Jelikož 

policejní ředitelství zachytilo zprávy o možném fašistickém převratu, začala se hledat 

postava, která by mohla převrat provést. Zprávy hovořily o zavedení stanného práva a 

uzavření státních hranic. Do čela fašistického státu se měl postavit Cyril Svozil a Radola 

Gajda měl řídit ministerstvo národní obrany. Tak se Gajdovo jméno dostalo do hledáčku 

úřadů.
209

 Ve vyostřené situaci jako první reagovala skupina Hradu v čele s T. G. 

Masarykem. V polovině roku 1926 byl Gajda obviněn spisovatelem a majorem 

československých legií v Rusku Jaroslavem Kratochvílem z prosovětské špionáže, což 

řešení Gajdova případu o chystaném puči jen uspíšilo. Generálská komise ministerstva 

národní obrany Gajdu nejprve zprostila všech obvinění. Posléze ale byla aféra znovu 

otevřena na žádost generála Jana Syrového, ministra národní obrany a projednával ji 

kárný výbor téhož ministerstva. Konečným rozsudkem vyneseným 13. prosince 1926 

byl Radola Gajda zbaven vojenské hodnosti generála a degradován na vojína 

v záloze.
210

 S rozsudkem se nespokojila ani jedna strana. Dle Masaryka rozsah trestu 

nebyl dostatečný, Gajda byl naopak přísností zaskočen a odvolal se. Rozhodnutí 

v odvolacím řízení bylo vyneseno až 5. dubna 1927 a rozhodlo ve prospěch Gajdy, který 

byl svých obvinění zproštěn. Nicméně jeho degradace zůstala nadále platná. Ministr 

obrany, tentokrát již František Udržal, odmítl podepsat závěrečný protokol, a proto 
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druhý odvolací kárný výbor rozhodl 16. prosince 1927, výsledek byl v podstatě stejný. 

Generál Gajda o vojenské hodnosti přišel definitivně 17. ledna 1928.
211

 

 

Národní demokracie zaujala jasné stanovisko v Gajdově aféře, když se postavila 

na jeho stranu, požadovala jeho očištění a kauzu označila za ostudnou. Byl to také další 

projev nesouhlasu s politikou hradního křídla spolu s požadavkem na podání demise 

Edvarda Beneše. František Hlaváček horoval za „svržení lžihumanistické pakáže“ a 

„vyčištění Augiášova chléva“, slovních spojení, kterých hojně využíval fašistický tisk 

v pozdějších letech.
212

 Situace v národní demokracii ovšem nebyla tak jednotná ohledně 

vztahu k českému fašismu. Okolo poloviny 20. let se ve straně tvořily dva proudy. Ten 

profašistický zastupoval například František Sís, který obdivoval boj fašistů 

s komunismem. V Karlu Kramářovi zase vzbuzovala obdiv fašistická idea národního 

státu. Mezi představitele protikladného proudu lze zařadit Jaroslava Preisse, který pro 

potlačení fašistických sklonů ve straně hodlal využít F. X. Hodáče. Jednalo se o 

průmyslové křídlo národní demokracie.
213

 I tak ale od roku 1926 docházelo ke 

schůzkám mezi představiteli národní demokracie a dalších pravicových politiků. 

Vrcholem těchto schůzí bylo setkání uskutečněné v Káraném, kde vlastnil vilu Jiří 

Stříbrný. Kromě něj se na setkání objevil také Karel Kramář, František Hlaváček, Emil 

Šimek, tajemník ústředního výkonného výboru stran československých socialistů a 

Radola Gajda. Důvodem setkání byly zmiňované obavy z provedení puče, v tomto 

kontextu socialistického. Libor Vykoupil tvrdí, že největším nebezpečím přemýšlení o 

možnosti provedení „protipuče“ byla skutečnost, že schůzek se začali účastnit i fašisté, 

kteří vyznávali neparlamentní a násilné metody. Byli to Zdeněk Zástěra a Cyril 

Svozil.
214

 

 

Tyto projevy samozřejmě neunikly Hradu a zvláště prezidentu T. G. 

Masarykovi. Hradní a levicový tisk to s povděkem kvitoval a obviňování národní 

demokracie z podněcování fašistického hnutí v Československé republice zaplnila 

stránky periodik. Sám prezident v Prager Tagblatt vyslovil: „Fašismus je měřítkem 

politické dezorientace buržoazie a má jenom proto význam, že se vyvinul pod egidou 
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frakce národně demokratické strany. …Vím, že i ostatní strany prodělávají svou krizi. 

Fašismus je patologická sedlina této krize uvnitř národní demokracie.“
215

 To 

samozřejmě nezůstalo bez odezvy, v Národních listech bylo uveřejněno rozhořčené 

vyjádření Karla Kramáře: „Nebudu dnes mluviti o příčinách českého fašismu vůbec, jen 

o spojení, které vykonstruoval prezident mezi naším českým fašismem a stranou národně 

demokratickou. Pan prezident dovolí, abych se na věci díval jinak, docela jinak než on. 

Kdyby bylo pravda, co říká, že je fašism měřítkem dezorientace buržoazie a 

patologickým sedimentem národní demokracie, pak by to bylo dojista nejostřejším 

odsouzením všeho, co naše strana dělala, ale také zároveň odsouzením nenáročné, 

obětavé lásky k národu, již jsme ukázali před válkou, za války i po válce.“ Z článku 

„Moje odpověď“ pochází také mnohokrát citovaná věta: „zaplať pán bůh!, i když se to 

jmenuje fašismus.“
216

 Výrok bývá vytrhován z kontextu a Kramář kvůli němu byl velmi 

kritizován. Nakonec se k názoru T. G. Masaryka vyjádřila i národní demokracie, když 

15. 9. 1926 vydala 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. Národní demokracie nestrpí perzekuci československého nacionalismu, jehož je 

přední reprezentantkou.“ S vyjádřením veřejně souhlasili kromě Kramáře, také 

František Hlaváček či František Sís a další politikové.
217

  

 

Obrat ve vztazích s českými fašisty nastal s vytvořením Národní obce fašistické 

jako politické strany v roce 1926. Omezení styků s fašisty mělo především taktické 

pohnutky, jelikož Karel Kramář se obával o narušování jednoty národní demokracie. 

Důvodem tedy nebyl programový rozkol. Národní demokracie již navíc nemohla skrze 

fašisty posilovat vlastní pozice a tak vyhlásila neslučitelnost funkcí svých členů ve 

fašistických hnutích, což vlastně kolidovalo s předchozím prohlášením, kdy byl vydán 

souhlas se vstupem do fašistických hnutí, která nejsou politickou stranou. Taktéž 

z mimořádného sjezdu českých fašistů zaznělo, že pokud NOF chce politicky něco 
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znamenat, je pro ni nezbytné odpoutat se od národní demokracie a vytvořit vlastní 

pevnou organizační strukturu.
218

 

 

Jedním z prvních náznaků začínajících neshod národní demokracie a 

fašistického hnutí bylo vyloučení Roberta Macha z Národní obce fašistické. Jednalo o 

vyloučení jednoho z prvních zakladatelů českého fašismu. Letáková akce Machova 

ústředí Československých fašistů přesvědčovala o zpronevěření se slibovaným 

fašistickým idejím, k čemuž došlo vytvořením Národní obce fašistické jako politické 

strany, která dle letáků sloužila pouze pro dosažení osobních cílů jejích představitelů. 

Machovi fašisté se přitom dušovali, že v jejich případě se něco podobného nestane a do 

volebního boje nevstoupí jako samostatná politická strana. Národní obec fašistická 

pojala podezření, že tato akce je dílem národní demokracie a cílem mělo být oslabení a 

rozbití fašistického hnutí.
219

 

 

Projevem osamostatňování se Národní obce fašistické bylo sestavení vlastní 

kandidátní listiny do obecních voleb v roce 1927. Národní demokraté na to reagovali 

omezením finančních toků. Výsledkem pak bylo vylučování členů na obou stranách.
220

 

Dalším výrazem ochladnutí vztahů bylo rozhodnutí Radoly Gajdy pro obecní volby 

konané v roce 1928, kdy fašisté měli odevzdat „své hlasy Republikánské straně 

zemědělského a malorolnického lidu, která se svým složením a programem přibližuje 

nejvíce stavovské ideologii fašistického státu.“
221

  

 

Rozpory ovšem netrvaly dlouho a poté co se v roce 1930 definitivně rozpadla 

Liga proti vázaným kandidátním listinám, kde NOF spolupracovala s Jiřím Stříbrným 

(viz kapitola 2.1.2), došlo k obnovení vztahů. Ze strany národní demokracie se jednalo o 

ryze pragmatický krok, jelikož chtěla vyhovět představitelům přidružených organizací, 

především Rolnické jednotě, která byla Národní obci fašistické nakloněna. Senátoři 

Bergman a Havlín dokonce vyslovili požadavek, který požadoval přijetí Gajdy a dalších 

členů NOF do národní demokracie.
222

 Problémem se stala názorová roztříštěnost 
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v národní demokracii. Jak bylo několikrát řečeno, existovalo v ní několik proudů a 

frakcí, které se společně střetávaly. Ani na začátku 30. let tak nebyl vysloven 

jednoznačný názor na spolupráci s českými fašisty. V této době začalo velmi silně 

působit Hodáčovo průmyslové křídlo, které odmítalo spojování národní demokracie 

s fašismem. Proti tomu se ohradila část členů, která s tímto postupem nesouhlasila a 

z národní demokracie odešla. Důsledkem tohoto štěpení byl vznik nového politického 

subjektu s názvem Radikální národní demokracie. Jejími programovými cíli byl návrat 

k protihradní politice a omezení vlivu průmyslu a bank ve straně. Z jejích řad se snesla 

kritika na národní demokracii pro její účast v česko-německé vládě. Požadovala stažení 

národní demokracie do opozice, kde by se spíš mohla stát základem pro koncentraci 

nacionálních proudů v národě. Jako samostatná politická strana se ustavila 24. září 

1933. Jejím cílem bylo uskutečňování národního a slovanského programu a spolupráce 

na koncentraci národních a slovanských živlů v republice. I přes své ctižádostivé 

představitele, Adolfa Duška a Karla Lochera, měla strana jen mizivý vliv.
223

 

 

Rok 1933 znamenal zásadní obrat v mezinárodní politice. Adolf Hilter se dostal 

k moci v Německu a českoslovenští politici si stále více začali uvědomovat svízelnou 

pozici republiky. Bylo nutné přikročit k těžšímu postihu antisystémových akcí, které 

vyvolávali nejen fašisté, ale také komunisté. Ministerstvo vnitra v této souvislosti 

vydalo zvláštní opatření, které se týkalo českého fašismu. Stálo v něm, že proti jejich 

nezákonné činnosti má být zakročeno všemi dostupnými prostředky. Přesto čeští fašisté 

nezaháleli. V srpnu roku 1933 byl vytvořen blok pravicových a fašistických skupin 

nejen z českých zemí, ale také ze Slovenska. Výsledkem nového spojení Slovenské 

národní strany, Národní obce fašistické, Národní ligy a Radikální národní demokracie 

byl manifest tzv. opoziční fronty, ve kterém stálo: „Boj proti tomuto vládnímu režimu je 

svrchovanou povinností skutečných národovců a vlastenců… Porážky nynějšího režimu 

jest třeba v době co nejkratší, nemá-li stát utrpěti ztráty nenahraditelné.“ Dále bylo 

požadováno vytvoření federace slovanských národních států a text manifestu končil 

provoláním: „Do boje za Slovanstvo, národ, svobodu a chléb.“
224
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Proces sjednocování českých krajně pravicových hnutí probíhal i nadále. Prvním 

a konkrétním výsledkem, který díky jednáním vzešel, bylo založení Národní fronty dne 

7. dubna 1934. Jejím vznikem byla do určité míry pověřena Radikální národní 

demokracie, která opětovně navázala spojení s národní demokracií, po té co se stáhla 

z vlády do opozice. Národní fronta sdružovala ve svém nitru Národní obec fašistickou, 

Národní stranu živnostenstva a obchodnictva, Radikální národní demokracii, Národní 

tábor československý, Sdružení katolických zemědělců, Selský svaz, Sdružení majitelů 

domů, Svaz zemědělců a dělníků, Konzervativní stranu a Družinu dobrovolců 

zahraničního vojska. I přesto, že v pravicovém tisku byl vznik Národní fronty 

prezentován jako velký úspěch národní opozice, jak bylo u českých fašistů skoro 

zvykem, v zákulisí probíhal tvrdý boj o přední pozice v rámci nové organizace. Jelikož 

největší zastoupení měla Národní obec fašistická, velkými ambicemi oplýval Radola 

Gajda. Do čela byl nakonec postaven profesor František Mareš a vůdcové jednotlivých 

hnutí se stali místopředsedy. Stranou tohoto procesu zůstala Národní liga Jiřího 

Stříbrného kvůli osobním sporům s Radolou Gajdou. Národní fronta nevzbudila větší 

ohlas, hlavním důvodem bylo, že na politickou scénu nepřinášela nic nového a zdálo se, 

že se jedná spíše o Národní obec fašistickou v novém kabátě.
225

 A jak Alena Gajanová 

tvrdí, ani v tomto případě se nejednalo o velký úspěch českých fašistických hnutí, 

jelikož již 2. srpna 1934 z Národní fronty vystoupil Radola Gajda s Národní obcí 

fašistickou. Důvodem bylo obvinění, že Radikální národní demokracie chce organizaci 

zaprodat „německo-židovskému“ kapitálu.
226

 Po odchodu NOF zůstala Národní fronta 

velmi oslabena a otřesena, a v podstatě to znamenalo jasné zúžení možnosti zásadně 

ovlivnit orientování československé politiky. Pro národní demokracii to zase byl konec 

nadějím výrazněji se prosadit skrze úspěchy této organizace. Z policejních dokumentů 

vyplynulo, že v příhodný okamžik měla Národní fronta donutit jednotlivé složky, a 

případné další nacionalistické skupiny stojící v opozici, ke splynutí v národní 

demokracii. Po vystoupení NOF Radola Gajda svoji politiku začal směřovat jiným 

směrem.
227

 To Československá národní demokracie jen uvítala, protože v této době se 

Gajdy snažila zbavit. Dokonce mu byla nabídnuta měsíční renta, pokud se stáhne 

z politického života a dožije v zahraničí. Na druhou stranu to ale pro národní demokraty 
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značil absolutní konec plánů, jak učinit z NOF svůj předvoj v rámci sjednocování české 

krajní nacionalistické pravice. Od této chvíle Národní obec fašistická vystupovala 

samostatně, samostatně také kandidovala ve volbách konaných v roce 1935 a dalších 

pokusů o sjednocování českých fašistických skupin se neúčastnila.
228

 

 

Novým spoluhráčem národní demokracie se tak stala Národní liga Jiřího 

Stříbrného. Jejich vztah byl stejně proměnlivý jako vztah národní demokracie a Národní 

obce fašistické. Svým ideovým zaměřením k sobě organizace měly velmi blízko a 

Národní liga se z členského hlediska nezřídka zaměřovala na nespokojené národní 

demokraty. Jiří Stříbrný na scénu vstoupil právě ve chvíli, kdy se Národní fronta 

roztříštila, s návrhem, v němž národní demokracii podával pomocnou ruku na základě 

zásady rovný s rovným. Navíc v momentě, kdy národní demokracie odešla do opozice a 

více se radikalizovala, mezi zmíněnými nebyl rozdíl ve formě vedení propagandy a 

agitace.
229

 Vypracování nových směrnic se chopila národní demokracie, zatímco 

Národní liga zůstala stranou. Karel Kramář nestál o pevné spojení s Jiřím Stříbrným, 

především v celé věci sledoval případný prospěch, tudíž společný postup neměl být 

založen na hluboké spolupráci, heslem se mělo stát „spolu a vedle sebe“. Nicméně 

Karel Kramář přestával být tím, kdo v národní demokracii udává hlavní tón, tím se 

pomalu stával F. X. Hodáč, který také byl hlavním motorem snah o splynutí s Národní 

ligou Jiřího Stříbrného.
230

  

 

Symbolicky 28. října 1934 bylo vyhlášeno ustavení strany Národního 

sjednocení. Dohoda byla podepsána mezi národní demokracií, Národní ligou a Národní 

frontou. Vůdčí představitelé ale předpokládali, že toto seskupení bude pouze jakýsi 

centrem, které bude přitahovat další skupiny a hnutí. Karel Kramář se vyjádřil: „Snahy 

sjednotit v těžké chvíli národní síly nejsou naším privilegiem. Jsou základem zázračných 

úspěchů Hitlerových a Mussoliniho a jsou tím, co v obou hnutích nám může být 

sympatické, třebas by ten jejich nacionalismus šel proti nám.“
231

 Jmenovaná dohoda 

byla pojímána jako smlouva o volebním souručenství se společným programem a 

společným postupem navenek a koordinačním výborem složeným z předsedy Kramáře a 
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místopředsedů Mareše a Stříbrného směrem dovnitř. Heslem Národního sjednocení se 

stalo známé „Nic než národ!“ Snahou nové strany bylo vyvolat dojem, že 

nereprezentuje nic z fašistického stylu, ale jedná se o spojení všech národně radikálních 

proudů v jeden celek.
232

 Dále ale pokračoval sjednocovací proces, nejprve se například 

konal sjezd Národní ligy, který rozhodl o úplném splynutí v Národní sjednocení. O 

několik týdnů později zase ústřední výkonný výbor národní demokracie schválil 

vytvoření nového politického útvaru (v národní demokracii se ovšem nejednalo o 

jednomyslné rozhodnutí, viz kapitola 3.4). Urychlení tomuto procesu napomohly blížící 

se volby, plánované na květen 1935, a tak se 25. dubna 1935 konala první schůze 

Národního sjednocení. Agitační kampaň byla vedena neúprosným odporem ke 

komunistické straně, stejně jako proti straně Konrada Henleina Sudetoněmecké straně. 

Dále Národní sjednocení požadovalo novou pozemkovou reformu a kritice neušla ani 

Benešova zahraniční politika. Členové také zdůrazňovali, že bojují proti partikularismu 

vládních stran a akcentovali svůj nadstranický ráz. Volby ale dopadly katastrofálně a 

přišla velká a nečekaná porážka. Výsledek 5,6% hlasů do poslanecké sněmovny nebyl 

brán jako vítězství. Perspektiva vytvoření jedné velké a úspěšné koncentrační strany 

vzala za své. Karel Kramář prohlásil na adresu výsledku voleb: „Tento národ, to je 

bahno.“ Tím také začal pomalý rozklad Národního sjednocení a po rozvázání 

spolupráce s Jiřím Stříbrným, de facto obnova Československé národní demokracie.
233

 

 

Nebyla to ovšem jen národní demokracie, jež byla spojována s českými fašisty. 

Styky českých fašistů se dají najít i v rámci dalších etablovaných stran 

československého politického systému. Vzpomenout lze třeba Československou stranu 

lidovou. Není zřejmě těžké si představit, jaké byly spojné body mezi fašistickým hnutím 

a lidovci. Jednalo se o nacionalismus a zvláště o ideu stavovského státu. I přesto Michal 

Pehr tvrdí, že ve straně se vyskytovalo několik jedinců, kteří byli příznivci fašismu, ale 

jednalo se spíše o výjimky. Nejviditelnější postavou byl katolík a novinář Jan 

Scheinost.
234

 Ten se v roce 1927 stal generálním tajemníkem Národní obce fašistické, 

nicméně ne jako její člen. Jeho vstup byl vázán na dořešení zásadních otázek s vůdcem 

NOF Radolou Gajdou. Naopak jeho členství v Československé straně lidové nebylo 
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přerušeno. NOF Scheinosta, jako intelektuála, využila ke koncipování uceleného 

programového prohlášení, jelikož ve svých řadách měla inteligence po málu. Vytvoření 

programu se ovšem nesetkalo s velkým úspěchem, načež sám Scheinost reagoval: „Činy 

jsou to, které charakterizují naše živelné hnutí, neboť po programu se tolik neptáme.“
235

 

Scheinost nakonec styky s fašisty rozvázal a působil znovu v Československé straně 

lidové. Političtí oponenti nicméně v tisku na tento „exces“ neopomněli upozornit a 

vyvolávali dojem, že se ve straně buduje frakce, jež má velmi blízký vztah fašismu. 

Předseda strany Bohumil Stašek se vyjádřil, že „lidová strana by jistě mezi prvními 

podporovala hnutí, jež by si učinilo cílem vymýtiti z našeho národa korupci, nepoctivost 

a probuditi v českém lidu ideály vlastenecké. Ale takým hnutím, bohužel, český fašismus 

není! … Kdo je z přesvědčení fašista, nemůže býti lidovcem, a kdo je lidovcem, nemůže 

býti fašistou.“
236

 

 

V okruhu navazování styků českých fašistů se dále jednalo například o agrární 

stranu, kde ovšem vztahy s českými fašisty byly do určité míry problematické, protože 

v případě oslovování voličů si zmíněné subjekty byly spíše konkurencí. Jednalo se o 

venkovské obyvatelstvo v určitých oblastech, například v jižních Čechách.
237

 Ještě 

v roce 1928 vůdce Radola Gajda nařizoval členům Národní obce fašistické volit agrární 

stranu v probíhajících volbách konaných téhož roku. Říšská stráž informovala o tomto 

aktu, jako o možném vzniku „nejmocnější hráze proti socialistické a realistické 

rozpínavosti.“ Českým fašistům program agrární strany imponoval nejvíce pro svou 

„podobnost se stavovskou ideologií fašistického státu.“
238

 Posléze ve 30. letech 

probíhala jednání mezi vůdčími představiteli agrárníků a Národní obce fašistické, 

jejichž cílem byla dohoda o postupu při volebních agitacích, kdy se strany měly vyhnout 

střetům a vzájemnému „napadání“. Vzhledem k hospodářské krizi a nárůstu voličstva 

v této době, Národní obec fašistická svoji dosavadní taktiku opustila a odmítla dohodu 

uzavřít, jelikož věřila ve vlastní politické úspěchy a volební zisky.
239 
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V programové oblasti neměla agrární strana tolik společných bodů, jako 

v případě Československé národní demokracie. Nicméně program Republikánské strany 

zemědělského a malorolnického lidu hovořil o zakládání společnosti, kde neopomněl 

zmínit ani principy národní. Zvláštní místo v programu měla zemědělsko-politická idea 

koncipovaná jako záchrana pro Rusko a slovanskou agrární demokracii. Půdu a 

agrarismus spojovali s ideou národního a státního jádra slovanských národů. Stejně jako 

liberalismus, odmítal i socialismus. Nicméně i tak byl kladen velký důraz na 

demokratičnost a potřebu chránit demokratické principy. Stejně jako pro národní 

demokracii byl český fašismus prostředkem, jak otevřeně hlásat kritiku a zastávat tak 

pozice, které si strana sama nemohla dovolit prezentovat veřejně.
240

 

 

Jediným představitelem agrární strany, který se hlásil k fašismu, byl vůdčí 

zástupce konzervativně statkářského křídla Karel Prášek. Nejprve zastával radikálně 

pravicové názory v rámci strany, ale posléze jeho kritika směřovala i směrem k celému 

politickému systému první republiky. Odmítal socialismus a komunismus, ale kritizoval 

také prezidenta T. G. Masaryka a okruh jeho podporovatelů pro jejich levicové 

sklony.
241

 V roce 1925 pak odštěpením od agrární strany založil Československou 

stranu agrární a konzervativní, když navázal vztahy s českými fašisty. Do voleb strana 

vstupovala s velkou nadějí, která se nenaplnila a strana nezískala jediný mandát.
242 

 

Jak lze z předešlých odstavců vyrozumět, české fašistické hnutí bylo dáváno do 

souvislosti nejen s Československou národní demokracií, ale i s dalšími politickými 

stranami. Alena Gajanová v této spojitosti prohlašuje, že z těchto důvodů nebyl český 

fašismus nikdy úplně samostatným hnutím. Zvláště po finanční stránce bylo zapotřebí 

hledat spojence.
243

 Ferdinand Peroutka to výstižně komentoval: „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.“
244 
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Z odstavců týkajících se spolupráce českých fašistů a národní demokracie 

vyplývá, že v počátcích těchto vztahů mezi subjekty fungovalo zvláště personální 

propojení. Myšlenky a ideje, které prezentovali čeští fašisté, nacházely pozitivní odezvu 

minimálně u části Československé národní demokracie. Dalším spojením je finanční 

podpora, která plynula od národních demokratů směrem k fašistickým skupinám. 

Důvody navazování vztahů lze spatřovat spíše v taktické či pragmatické rovině, než 

v rovině programové. S tím souvisí také využívání českých fašistů národními demokraty 

pro prezentování ostře mířené kritiky, pod kterou se strana sama nechtěla, nebo nemohla 

podepsat. Fašistické hnutí doufalo, že se mu skrze etablovanou politickou stranu 

dostane jakési vážnosti a tvářnosti. Národní demokracie zase počítala s rozšířením své 

voličské základny o příznivce fašistických skupin, které se samy volebních klání 

neúčastnily. 

 

Poté co se některá fašistická uskupení sjednotila v Národní obec fašistickou, 

nastupuje mezi českými fašisty a národní demokracií čas nejednoznačných vztahů. 

Národní demokraté viděli v NOF do určité míry konkurenta, a jak bylo popsáno výše, 

čeští fašisté také obraceli svoji pozornost k jiným politickým stranám. Vztahy je možné 

označit za nestálé a vrtkavé, příčinu lze hledat v osobních sporech v rámci jednotlivých 

subjektů i mezi nimi navzájem. V obou skupinách se nacházelo příliš ambiciózních 

předních představitelů, kteří chtěli uzurpovat moc a sledovali především vlastní 

prospěch. I tak se národní demokraté a čeští fašisté pokoušeli navazovat stále nová a 

nová spojení. Takovými pokusy byla Liga proti vázaným kandidátním listinám, Národní 

fronta či Národní sjednocení. V závěru se dá konstatovat, že styky a kontakty českých 

fašistických skupin a národní demokratů spíše přispívaly k rozepřím uvnitř stran a 

nepřinesly očekávané užitky.  
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo přiblížení vztahů mezi českým fašismem a 

Československou národní demokracií. Český fašismus byl svébytný politickým 

proudem. Jeho počátky sahají do roku 1922, kdy začala vznikat první hnutí, konkrétně 

šlo o Národní hnutí, Klub Červenobílých a Československé fašisty. Již v těchto letech 

jsou podány konkrétní důkazy o spolupráci s národní demokracií. Jednalo se především 

o personální propojení, nejvýraznější osobností v tomto směru byl Viktor Dyk, člen 

národní demokracie, který často agitoval na fašistických schůzích. V době vzniku 

českého fašismu šlo o oboustranný pozitivní vztah mezi jmenovanými subjekty. 

Fašistická hnutí získávala zvláště finanční podporu pro svou činnost. Neschopnost 

českého fašismu finančně se zajistit se táhne celou jeho historií v období meziválečné 

Československé republiky. Národní demokracie vznik fašistických hnutí uvítala zase 

z pragmatických důvodů. Fašisté vyznávali často velmi radikální metody, jak 

prosazovat své názory a pro národní demokracii to byl silný hlas, který mohl ostře 

kritizovat politické protivníky, aniž by to musela udělat svým jménem. Významně se 

zastávala Radoly Gajdy, když proti němu byla vedena štvavá levicová kampaň. Národní 

demokraté navíc doufali, že skrze příznivce českého fašismu by si mohla zvýšit své 

volební zisky, které od ustavení samostatné republiky spíše klesaly.  

 

Navazování a udržování vztahů ovšem nebylo vždy jednoduché. Fašistická hnutí 

měla ve svém čele ambiciózní vůdce, a i přesto, že myšlenka jedné velké zastřešující 

organizace byla pro všechny velmi lákavá, sjednocovací procesy probíhaly velmi 

pomalu. Velkou roli v tom hrály osobní spory mezi jednotlivými představiteli. Nakonec 

po pár letech, konkrétně na konci roku 1926, došlo ke splynutí dosavadních fašistických 

hnutí a vznikla Národní obec fašistická jako politická strana. Problémy ale české fašisty 

i nadále neopouštěly. Strana trpěla roztříštěností nejen ve svém nitru, ale také v rámci 

svého programu. Fašisté se uměli vymezovat proti nešvarům prvorepublikového 

systému, proti německým a dalším menšinám a jiným skutečnostem, ale jen sotva 

nacházeli schopná a realistická řešení.  

 

I situace v národní demokracii nebyla jednoduchá. Také Československá národní 

demokracie vznikla sloučením několika politických proudů do jedné strany. Tyto 

proudy si ovšem v jejím rámci stále zachovávaly určitou samostatnost a autonomii, i 

přes to ctily přirozenou autoritu jejího předsedy Karla Kramáře. Národní demokracie se 
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velkou měrou podílela na ustavování samostatné republiky, na druhou stranu se zdálo, 

že tím se její potenciál vyčerpal a strana neměla svým voličům nadále co nabídnout. 

Nejen Československo po skončení první světové války zasáhla levicová vlna a volební 

zisky národních demokratů postupně klesaly. To byl také jeden z důvodů, proč alespoň 

část strany uvítala postupné formování českého fašismu. Československá národní 

demokracie se podle tvrzení autorů stále držela svého závazku ve jméně a hranice 

demokratičnosti nikdy nepřekročila, navzdory tomu často balancovala na okraji. 

Podpora a náklonnost českému fašismu jí byla vyčítána nejen soudobými kritiky, přes to 

je nutné se na celou záležitost dívat optikou dané doby. Dnes jsou samozřejmě dobře 

známé důsledky fašistických a nacistických režimů, ale v té době se teprve ideologické 

charakteristiky a znaky tvarovaly a utvářely. 

 

Po období kladných vztahů mezi českými fašisty a národní demokracií, které 

byly vyvíjeny z obou stran, přišlo potlačování a omezování vztahů. Znovu se jednalo o 

oboustranné jednání. Důvodem byl vznik Národní obce fašistické jako samostatné 

politické strany. Fašisté volali po větší nezávislosti na národní demokracii, s vytvořením 

NOF měli fašisté velké ambice jak se prosadit bez pomoci ostatních. Československá 

národní demokracie si uvědomila, že NOF se jí stalo do určité míry konkurenčním 

subjektem, a že nadále bude jen stěží přes Národní obec fašistickou posilovat vlastní 

pozice v politickém systému Československé republiky.  

 

Rozpory ale neměly dlouhého trvání. Národní obec fašistická byla oslabená 

neúspěchem v Lize proti vázaným kandidátním listinám, volebním bloku s Jiřím 

Stříbrným. V národní demokracii zase sílily hlasy o obnovení vztahů s českými fašisty. 

I v tomto případě důvodem byl taktický krok. Rolnická jednota jako přidružená 

organizace národní demokracie byla nespokojena s osekáním vztahů s českými fašisty a 

hrozila vyvolávat spory. V tomto období, tj. na počátku 30. let se národní demokracie 

opět nacházela v krizi. Po volbách v roce 1929 začalo sílit průmyslové křídlo F. X. 

Hodáče, který prosazoval smířlivější politiku vůči prohradnímu křídlu a odmítal 

spolupracovat s fašisty. Výsledkem sporů pak bylo odštěpení skupiny nespokojených 

členů s nastoupenou politickou taktikou a vznikla Radikální národní demokracie. Jejím 

cílem bylo stažení Československé národní demokracie do opozice, kde by se mohla 

věnovat prosazování národního programu. Samotná Radikální národní demokracie 

neuspěla.  
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Ve třicátých letech následovaly pokusy o vytvoření velké zastřešující organizace 

českých krajně pravicových hnutí. Nejprve se o to pokusila Národní obec fašistická, 

když vznikla Národní fronta. Její historie ovšem neměla dlouhého trvání a kvůli 

rozporům s Radikální národní demokracií NOF vystoupila, což de facto znamenalo její 

konec. Od té doby NOF vystupovala samostatně. Posléze se uskutečnil ještě jeden 

pokus o vytvoření koncentrační strany. Národní sjednocení v sobě koncentrovalo 

Československou národní demokracii, Národní ligu Jiřího Stříbrného a zbytek Národní 

fronty a šlo s velkými očekáváními do voleb konaných v roce 1935. Volební neúspěch 

znamenal rozčarování a prohloubení rozporů uvnitř Národního sjednocení. 

 

Čeští fašisté také spolupracovali s dalšími stranami prvorepublikového 

politického systému. Personálně skrze Jana Scheinosta, intelektuála a novináře, byla 

spojena s Československou stranou lidovou. Jan Scheinost se dokonce stal 

programovým otcem Národní obce fašistické, i přes to že za něj sklidil spíše kritiku. 

Navzdory tomu, že si političtí protivníky Československé strany lidové všimli vztahů 

Jana Scheinosta a snažili se veřejnost přesvědčovat, že ve straně vzniká přinejmenším 

fašistická frakce, jednalo se jen o ojedinělé spojení. Další významnou stranou, která 

navázala vztahy s českým fašistickým hnutím, byla strana agrární. Stejně jako pro 

národní demokraty i pro agrárníky byli fašisté způsobem, jak otevřeně kritizovat 

problémy politického systému. Odměnou za to fašistům byla finanční výpomoc, jelikož 

jejich kasa byla téměř pořád prázdná. Jednání se také týkala volební taktiky a průběhu 

volební kampaně, jelikož agrárníci vycítili, že v určitých oblastech, zvláště těch 

venkovských, by Národní obec fašistická mohla být silnou konkurencí. Radola Gajda 

nakonec dohodu neuzavřel, jelikož se NOF cítila velmi silná a ctižádostivá. 

 

Závěrem je možné říci, že vztahy mezi národní demokracií a českými fašisty 

byly proměnlivé. Byla období, kdy spolu strany intenzivně spolupracovaly, ale je možné 

nalézt také „hluchá období“. Ačkoli měly analyzované subjekty společná programová 

východiska, z obou stran se většinou jednalo o taktické a věcné tahy. Čeští fašisté se 

v počátcích potřebovali zaštítit etablovanou stranou, skrze kterou by se mohli dostat do 

větší povědomí. Samozřejmě zde fungovala také finanční stránka věci. Národní 

demokraté zase potřebovali „hlásnou troubu“ svých ostřeji mířených názorů, které sami 

veřejně prezentovat nechtěli. Největšími problémy daných poměrů byly osobní spory, 

jak mezi českými fašisty, kteří ve svém středu měli osoby mající mnohdy nereálné cíle, 
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tak mezi národními demokraty, kdy ve straně nebyl pevně vyjádřen názor na spojení 

s českým fašistickým hnutím. Nakonec se zde přeci jen objevovala také programová a 

ideologická stránka věci. Fašisté nejvíc kritizovali vstup národní demokracie do vlády 

po boku s německými zástupci, i přes jejich proklamace a negativní vyjádření ohledně 

německé menšiny na našem území. 
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Summary 
The diploma thesis focuses on an analysis of relationships between a Czech 

fascist movement and a fully established political party – the National Democratic 

Party. A time limit valid for the research of this relationship was set as the 

Czechoslovakian Republic between 1918 and 1938. Main research questions, 

concerning finding out about relationships between Czech fascists and the National 

Democracy, were outlined in the Introduction. Before the analysis itself, basic 

theoretical attitudes to fascism were described and particularities of Czech fascism were 

included to understand the context better. Next, origins and development of both Czech 

fascism and the National Democracy were described. In the case of the latter, the 

political system of the Czechoslovakian Republic, which the party was integral to, was 

also taken into consideration. The analysis of the relationships of the mentioned subjects 

was dealt with in the fourth chapter. The main finding was the fact that the National 

Democracy expressed its favour to Czech fascism, however, it can't be claimed that it 

involved all the party. The National Democracy was broken into several streams of 

opinion. The author of this thesis has come to the conclusion that within the National 

Democracy, there were several leading representatives who openly claimed allegiance 

to Czech fascism and united in the radical wing of the party. At the beginning of the 20s 

of the 20th century, when fascism was born, the relationships were mainly personal. 

Later it was rather the National Democracy tactics; it believed that thanks to 

sympathizers of fascism its electional profits could increase. The relationships were 

disturbed by formation of the National Fascist Community, a political party which took 

part in an electional fight. The alliance was also disturbed by personal relationships both 

between the mentioned subjects and within them. These realationships reached a peak 

by formation of the National Unity in the 30s of the 20th century, when the National 

Democracy and other extremely right-wing subjects unified. The bad election results 

and personal disputes between its representants caused the end of the National Unity. 
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