
 

- 0 - 
 

 

  

NÁRODNÍ SOCIALISMUS 
DELUXE EDICE 

 

 

 
JKT 

Jiří-Karel-Tonda-2.G 



 

0 
 

 

Obsah 

Nacionální socialismus a ideologie s ním spojené .......................................................................... 1 

Společné znaky ideologií národního socialismu .................................................................................. 1 

Společné znaky stran národně socialistických..................................................................................... 1 

Vznik nacismu ...................................................................................................................................... 1 

Nacionalismus .............................................................................................................................. 2 

Národní stát ......................................................................................................................................... 2 

*Historie .............................................................................................................................................. 2 

Směry ................................................................................................................................................... 2 

*Teorie ................................................................................................................................................. 3 

Raná historie národního socialismu .............................................................................................. 4 

NSDAP .................................................................................................................................................. 4 

Mein Kampf ......................................................................................................................................... 4 

*Vzestup k moci .................................................................................................................................. 5 

U moci… ............................................................................................................................................... 5 

… a za mocí .......................................................................................................................................... 6 

Neonacismus ................................................................................................................................ 7 

Politika ................................................................................................................................................. 7 

Skinheads ............................................................................................................................................. 7 

*Česká strana národně sociální ..................................................................................................... 8 

*Historie .............................................................................................................................................. 8 

Zdroje a autoři: ............................................................................................................................ 9 

 

 

*Rozšiřující učivo 

Věci označené zeleným proužkem a hvězdičkou (*) jsou rozšiřující učivo, určené všem zájemcům o 

zajímavosti či prohloubení daného tématu.    



 

1 
 

Nacionální socialismus a ideologie s ním spojené 

 Pojem národní socialismus označuje socialistický systém, který se snaží získat zvýhodněné 

postavení členů národa, nebo určité skupiny lidí. Sestává z mnoha odlišných ideologií, které v sobě 

spojují prvky nacionalismu (ideologie zdůrazňující důležitost národa) a socialismu (snaha o nahrazení 

liberálního kapitalistického systému systémem společného vlastnictví). V 1. polovině 19. století počaly 

vznikat strany tzv. národně socialistické, které prosazovaly demokratický program, avšak zdůrazňovaly 

důležitost „svého“ národa. Obdobnou národní hrdost měly také strany odmítající demokratické 

systémy, ovlivněné např. italským fašismem, nejvýznamnější byla NSDAP (Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei), která dala název krajně pravicové ideologii, nacismu.

Společné znaky ideologií národního 

socialismu 

 Nejdůležitější myšlenka, která 

prostupuje všemi ideologiemi je představa 

národnostní pospolitosti a význam národa, 

jakožto základního kamene státu. Kvůli 

principu národnostní jednoty se každá jinou 

měrou uchyluje k hostilitě vůči národnostním 

menšinám. V extrémnějších systémech se 

setkáváme i s rasismem. Dalším společným 

znakem je snaha o hierarchické uspořádání 

společnosti se silným zapojením armády do 

běžného života a zrušení kapitalistického 

systému a upřednostňování zájmů národa před 

zájmy jedince. 

Společné znaky stran národně socialistických 

 V této kapitole budu srovnávat 

společné znaky 3 stran ze současné doby (DSSS, 

LSNS, DS) a 2 strany z poloviny 20. století 

(NSDAP, MNSS) a jednu z obou období (ČSNS). 

Programy všech těchto stran v sobě nesou 

několik bodů, shodujících se se znaky samotné 

ideologie. Nejvíce významným bodem je 

odstranění skupin lidí, které narušují 

ideologickou jednotu národa. Ve stranách z 

minulého století to byli nejčastěji Židé, nyní 

jsou to migranti. Mnoho současných stran má 

velmi vyhraněný názor na homosexuální sňatky 

a adopci těmito páry. Velmi častý postoj je také 

snaha o osamostatnění se od mezinárodních 

organizacích, “navrácení” půdy zpět státu, 

nebo občanům, militarizace obyvatelstva a 

reforma sociálního systému státu, aby z něj 

benefitovali pracující. Posledním společným 

bodem je zvýšení odpovědnosti politiků 

občanům a snaha o přímější demokracii. 

Některé strany se poté odlišují, některé chtějí 

znovu zavést trest smrti, nebo např. ČSNS 

podporuje kroky proti církvi (ne nutně z důvodů 

náboženských). 

Vznik nacismu 

 Nacionální socialismus v Německých 

zemích byl zvláštní, jelikož narozdíl od jiných 

zemí, ve kterých se vyvinula také silná 

přítomnost národně sociálního cítění, se 

ideologie uplatňovala nikoliv na základě 

společného původu, nýbrž na základě jazykové 

pospolitosti Německých kmenů a tzv. Árijské 

rasy a její nadřazenosti. V poválečném 

Německu panoval pocit prohry a ponížení, 

každý den byla mezi Němci všudypřítomná 

porážka. Za neúspěch ve válce nebyla viněna 

armáda, nýbrž politici a kolaps ekonomiky 

spojený s vysokou nezaměstnaností jen 

pomohly národnímu socialismu se 

manifestovat a zarýt do povědomí lidí. Není 

divu, že strana s programem založeným na 

antisemitismu, kritice kapitalismu a plánu na 

řešení nezaměstnanosti získala velkou 

voličskou základnu. Ve 20. století se tedy 

nacistické Německo stalo rasistickým, 

ideologickým státem, kde byla rasa chápána 

jako soubor dědičných vlastností. Díky tomuto 

smýšlení se NSDAP snažila očistit německou 

krev od “nánosů” a vyšlechtit superrasu. Toto 

chtěla dokázat vyhlazováním “nečistých” a 

podporou plodnosti rasově vyhovujících.
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Nacionalismus 

 „Jak jsme si již řekli, tak Národní socialismus se snaží spojit myšlenky socialismu a nacionalismu. 

Jelikož již socialismus známe z předchozích prezentací, seznámíme se zde s Nacionalismem, abychom 

pak mohli být v obraze, dle čeho se Národní socialismus inspiruje.“

Nacionalismus vychází z latinského 

slova natio, což znamená národ a také celé tyto 

myšlenkové tendence jdou tímto směrem. Jde 

tedy o ideologii, která zdůrazňuje význam 

národa, tedy sounáležitost lidí, kteří sdílejí své 

společné etnikum, historii nebo původ. Dalo by 

se říci, že má pravolevicovou orientaci, což 

znamená, že záleží na provedení a pochopení, 

jak kdo chce zachovat svou národní soudržnost. 

Národní stát 

 Myšlenka moderního nacionalismu 

vychází z jiné myšlenky a to Národního státu, 

což je stát, který je právě založen na vzniku dle 

národnosti. Tedy jde o to, že národ je 

považován za klíčovou jednotku státu, který mu 

poskytuje suverenitu nad daným územím. 

Můžeme tedy říci, že většina dnešních zemí je 

založena na národních státech. První vývoj 

započal v 17. století po podepsání 

Vestfálského míru, tam si lidé začali 

uvědomovat svou národnost. 

*Historie 

 Nacionalismus, jako intelektuální 

postoj vnímáme již od středověku. Vidíme ho 

například v Dalimilově kronice nebo u různých 

myslitelů, jako je Jeroným Pražský. Můžeme to 

pozorovat v dlouho letém konfliktu Čechů a 

Němců na našem území nebo při Husitských 

válkách. 

 S postupem času při přechodu do 

novověku se začalo toto myšlení národa 

pomalu rozšiřovat, až nakonec v 19. století 

dosáhlo svého vrcholu. Začínala velká národní 

uvědomění, to vidíme například ve Velké 

francouzské revoluci, nebo u sjednocení 

Německa či Itálie. I na našem území to můžeme 

sledovat a to především v Národním obrození, 

kde jde hlavně o patriotismus a vlastenectví.  

Po první světové válce se objevilo 

právo na sebeurčení národa, tedy vnik národa 

na základě etnických hranic. Díky tomu vzniklo 

Československo, které si vytvořilo umělý národ 

Čechoslováků. Tyto myšlenky prosazoval 

zejména americký prezident Woodrow Wilson, 

který je i prosazoval při jednání o Versailleské 

smlouvě. Nakonec po druhé světové válce bylo 

toto právo zakotveno v Chartě OSN. 

Směry 

 V průběhu let se nacionalismus rozšířil 

téměř všude a také ho tak i vnímáme, jako 

všudy přítomný náznak národní soudržnosti. 

 Protikoloniální nacionalismus je o 

tom, jak už název napovídá, že bývalé kolonie, 

hlavně tedy v Africe a Asii, začaly po druhé 

světové válce bojovat o svou nezávislost. 

Probíhalo to hlavně v šedesátých letech při 

velkých dekolonizací. Poté po konci studené 

války s rozpadem Sovětského svazu a 

především Jugoslávie, nastaly problémy 

s etnickou nesourodostí. I v dnešní době panují 

diskuze o národním státu, především u států, 

které si chtějí vydobýt samostatnost a ostatní 

je neuznávají, také pro ně známe pojem de 

facto státy. 

Dalším směrem je například Sionismus, 

který vznikl mezi evropskými Židy. Jim jde 

především o vytvoření vlastního státu pro svůj 

židovský národ, což 

se jim po hrůzách ve 

druhé světové válce 

povedlo a Židé se 

přesidlovali do 

židovské země Izrael.  
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Samozřejmě, že se objevují i 

radikálnější směry, které pojem národa a jeho 

soudržnosti berou až moc doslova. To se 

například ukazuje u Šovinismu, který se dá 

definovat jako vyhrocený nacionalismus. Jde o 

víru v nadřazenost jednoho národa nad jinými. 

Také je často spojován s rasismem nebo 

nacismem. 

 

*Teorie 

 Mezi nejznámější filosofy zabývající se 

nacionalismem patří Ernest Gellner, který 

shrnul své veškeré myšlenky do jednoho hesla: 

„Nacionalismus vytváří národ, a ne naopak“  

 V dnešní době panují názory, že státy 

již nefungují na národnosti, hlavně kvůli velké 

globalizaci a nadnárodních organizacích 
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Raná historie národního socialismu 

Prvního září roku 1939 překročily německé vševojskové svazky polské hranice. Předehrou 

k tomu byl téměř dvacet let trvající vzestup NSDAP, německých národních socialistů, nacistů. Tento 

příběh a zvláště válku, ke které tyto události vedly, všichni známe. Jak ale nacismus vůbec vzniknul, 

z čeho plynul a co bylo jeho cílem?

Národní socialismus jako takový je asi 

nejvíce spojen s termínem nacismus- ten vznikl 

spojením slov nacionální socialismus. Opět- 

nacismus je nejsilněji spojen s bývalou 

německou politickou stranou NSDAP 

(Nazionalsozialistische Deutsche Arbeitpartei- 

národně socialistická německá dělnická 

strana). Jak jsme se dozvěděli v předchozím 

segmentu, národní socialismus je soubor 

ideologií kombinujících prvky nacionalismu a 

socialismu, nacismus je pak jedna z oněch 

podřazených ideologií.  

NSDAP 

 Stranu založili v roce 1919 Karl Herrer a 

Anton Drexler. Obecně stavěla na 

nenávisti k poválečné situaci ve 

Výmarské republice, která měla 

opravdu neschopnou (i když 

samozřejmě se nacházela v těžké 

situaci) vládu, zvláště z pohledu 

obyčejného občana. Většina obyvatel 

Německa v té době uznávala demokracii pouze 

jako dočasné řešení, přáli si návrat monarchie, 

popř. diktaturu. Z dnešního hlediska je toto 

nepředstavitelné- ovšem v té době to smysl 

opravdu dávalo- vláda každým dnem ničila 

hodnotu německé marky, lidem se žilo opravdu 

příšerně a navíc mezi Němci pořád žily 

negativní vzpomínky na Velkou válku, 

konkrétně na Versailleskou smlouvu a válečné 

reparace. Revoluce byly v podstatě na denním 

pořádku a obyvatelstvo tíhlo k extrémům.  

V roce 1920 se původně DAP (Deutsche 

Arbeitpartei- Německá dělnická strana) 

transformovala do nám již známé NSDAP. Po 

roce převzal vedení strany původně její nový 

člen, původně ve službách tajných služeb (měl 

za úkol ji infiltrovat pro podezření z šíření 

socialistických tendencí, nakonec se ale 

neúspěšnému rakouskému malíři ve straně 

zalíbilo)- nechvalně známý Adolf Hitler. 

Program strany, již ovlivněný Hitlerovými 

názory pak zahrnoval především myšlenky 

šovinismu, Velkého Německa a především 

odvrácení potupy v podobě odstoupení od 

Versailleské smlouvy.  Byl velmi ovlivněn 

Italským fašismem, ze kterého si přebral 

postavu silného Vůdce - Führera, obecně 

nacionalistický nádech, militarismus či snahu 

ovládat život dětí (např. přes Hitlerjugend) a 

kolektivistický přístup k národu. Obecně 

můžeme říct, že fašismus poskytl jakýsi 

podstavec, na který se NSDAP postavila, ovšem 

s mnohem rasističtějšími myšlenkami a činy. 

V revoluční atmosféře roku 1923 se strana, 

nyní již v podstatě Hitlerova, pokusila o 

tzv. Mnichovský pivní puč, který byl 

ovšem naprosto zpackaně a amatérsky 

proveden, nepomohla ani podpora 

bývalého generála Ludendorffa (ta 

spíše uškodila)- Hitler skončil v (velice 

luxusním ovšem) vězení (5 let, nakonec 

ovšem pouze necelých 9 měsíců) a strana byla 

zakázána.  

Mein Kampf 

 V Landberské „věznici“, ve které byl 

vězněn společně s Rudolfem Hessem, 

formuloval Hitler své magnum opus- Mein 

Kampf (Můj boj, 1924). Ten nadiktoval právě 

svému nejbližšímu spolupracovníkovi- Rudolfu 

Hessovi. V knize představil své ideje ohledně 

uspořádání Německa a vůbec nacismu jako 

takového- jako nepřítele lidstva označil 

především židobolševismus (tj. Židy a 

komunisty). Prosazoval sjednocení všech 

Němců (apod.- i Rakušanů…) do tzv. 

Velkoněmecké říše (Großdeutsches Reich). 

K jejímu vytvoření bylo ovšem zapotřebí 

životního prostoru, tzv. Lebensraumu. Ten měl 

být vytvořen na úkor nižších ras, které měly 
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ustoupit čistým Árijcům (Ti byli označováni 

oproti „podlidem“ (Untermensch) jako 

„nadlidé“- Übermensch, což byl koncept 

převzatý z díla německého filozofa Fridricha 

Nietscheho), samozřejmě za jejich vyhlazení či 

alespoň ozbrojeného střetnutí- válka hrála 

velmi důležitou roli v dokazování německé 

nadřazenosti. Primárně měl být Lebensraum 

nabyt na Rusech a dalších Slovanech, které 

Hitler považoval za jedny z nejhorších nižších 

ras. Dále nastínil názor, že likvidace slabých a 

nemocných je mnohem humánnější než jejich 

ochrana (což mimo jiné způsobilo či nastínilo 

pozdější hrůzy páchané mimo primárních 

činitelů německého příkoří i na 

homosexuálech, Romech apod. Kniha se stala 

bestsellerem, kdy Hitlerovi vydělala v přepočtu 

na euro zhruba 4,5 milionu € pouze do roku 

1933. Hlavní myšlenky nacismu tedy 

zahrnovaly především: rasismus, árijský 

šovinismus, sjednocení Němců a víru v čistotu 

árijské rasy. 

*Vzestup k moci 

 Po Hitlerově odchodu z vězení byla 

strana zase povolena, ovšem pořád se jí 

nedostávalo tolik kýžené podpory lidu. Ta ale 

přišla společně s velkou hospodářskou krizí- na 

konci dvacátých a na začátku třicátých let zažila 

strana raketový nárůst popularity díky neustále 

se zhoršující životní situaci. Pro mnoho lidí byly 

myšlenky německé nadřazenosti neodolatelné, 

stali se tak fanatickými podporovateli nacismu. 

Jak bylo v té době obvyklé, založil Hitler pro 

svoji stranu (toto sahá již do dob Mnichovského 

puče, dokonce až do roku 1920) vlastní 

paramilitantní organizaci SA (Sturmabteilung- 

útočné oddíly), u jejíhož vzniku stálo kromě 

Hitlera i letecké eso z Velké války 

(mimochodem nástupce legendárního Rudého 

barona v jeho Jastě 1)- Hermann Göring 

(společně s ním ještě Ernst Röhm, ten byl 

ovšem zavražděn v Noci dlouhých nožů v roce 

1934).  Pět let po založení SA založil Hitler pro 

jistotu ještě druhou, mnohem známější 

organizaci- SS (Schutzstaffel- obranný oddíl). 

Jejím založením byl pověřen Julius Schreck. 

Tyto paravojenské organizace umožnily 

nacistům provozovat politiku teroru a potažmo 

SS i koncentrační tábory (oddělení SS-TV, SS- 

Totenkopfverbände). Pod SS spadala dokonce i 

Hitlerova všemocná tajná policie Gestapo či 

tajná služba SD. I když docházelo v Německu za 

pomocí SS a SA k politickému teroru, podpora 

NSDAP stoupala. V roce 1933 pak naprosto 

drtivě vyhrála volby a Hitler byl prezidentem 

Hindenburgem jmenován kancléřem. Pouze 

rok po jeho zvolení se už Hitler musel 

vypořádávat s vnitrostranickou opozicí. Spustil 

tak operaci Unternehmen Kolibri, známou spíše 

jako Noc dlouhých nožů- zde se zbavil své 

opozice a především Ernsta Röhma, který mu 

ve straně šlapal do zelí.  

U moci…  

 Od této chvíle vlastně sledujeme 

krystalizaci nacistických představ o světě. Již 

v roce 1933 staví Hitler první koncentrační 

tábor v Dachau- pořád jen pro politické vězně 

(především komunisty). V platnost vchází 

zákon o povinné kastraci postižených, ať už 

mentálně či psychicky, dědičně či ne. Téhož 

roku, kdy se NSDAP ujímá vlády, jsou již 

podniknuty první kroky proti Židům. 1. dubna 

nastává celostátní bojkot židovských prodejců, 

bank a vůbec většiny židovských podniků. O 

šest dní později je většina Židů zbavena míst ve 

státní správě. Antisemitismus zdánlivě vrcholí 

v roce 1935 přijetím tzv. Norimberských 

zákonů, přijatých v městě častých nacistických 

přehlídek. Ty de facto uzákoňují diskriminaci 

Židů – bylo jim zrušeno občanství, stali se 

pouze státními příslušníky (tím pozbyli většinu 

práv). Byla zrušena platnost manželství se Židy 

a svazky s nimi byly zakázány (kvůli udržování 

čistoty árijské rasy). Židé nesmějí používat 
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Říšskou vlajku. A mnohé další. Důsledky byly 

dalekosáhlé- z Židů se stali státní příslušníci bez 

práv- nemohli volit, jejich participace na 

ekonomice Německa byla minimalizována. 

Byli segregováni od komunit- dlouhodobí 

přátelé se ze strachu z násilí a perzekuce od 

Židů odvraceli. Židovské podniky byly 

převáděny do Árijských rukou. V tuto chvíli se 

ještě neplánovalo totální vyhlazení židovstva. 

Měli být odsunuti do ostatních států, jenže se 

ukázalo, že celosvětový antisemitismus má 

silný kořínek. Obyvatelé většiny států světa 

tlačili na vlády, aby vlny často na kost chudých 

Židů nepřijímaly. Židé tedy emigrovat mohli- 

nebylo ale kam. Problém Židů byl tedy řešen až 

od roku 1941, kdy se začalo uvažovat o jejich 

vyhlazení. Nicméně i když násilí trochu po 

přijetí zákonů ubylo, antisemitismus se 

vzdouval a nakonec vybuchnul v roce 1938 za 

události zvané Křišťálová noc (Kristallnacht), 

podle střepů z výloh židovských obchodů, 

synagog a budov. Podnětem k ní se stal atentát 

na německého velvyslance v Paříži 17 letým 

polským Židem.  

… a za mocí 

Němečtí občané a především 

příslušníci SA v noci z 9. na 10. listopadu 

způsobili jeden z největších pogromů 

v moderních dějinách. Na 30 000 Židů bylo 

posláno do koncentračních táborů, kolem sta 

zahynulo. Křišťálová noc se stala děsivou 

předehrou k takzvanému Konečnému řešení 

židovské otázky (Či zkráceně Konečnému 

řešení, Endlösung). To bylo schváleno po 

začátku druhé světové války na konferenci ve 

Wansee v roce 1942, nikým jiným než 

protektorem protektorátu Böhmen und 

Mähren, Reinhardem Heydrichem. Po celém 

dobytém území Velkoněmecké říše byly 

stavěny koncentrační tábory (pracovní, 

likvidační). Celkově padlo takzvanému 

Holokaustu (hebrejsky Šoa) za oběť na 

6 000 000 Židů, kromě jiných perzekuovaných 

obětí. Ve stopách Německého Antisemitismu 

pak kráčely i další národy, především 

Německé satelity a Itálie, která v různé 

podobě a ne tak přísně přijmula podobná 

opatření. Mezi další architekty Konečného 

řešení (kromě Reinharda Heydricha) patřil i 

pozdější šéf Gestapa, SS, říšský šéf policie a 

vnitra Heinrich Himmler. Ten byl holokaustu 

dokonce hlavním organizátorem (pro jeho 

organizační nadání). Nakonec se nacistický 

teror přetransformoval v nejničivější konflikt 

v lidských dějinách, který si vyžádal až 

85 000 000 lidských životů. A všechno to začíná 

prvního září 1939, přesně v souladu s ideou 

expanze a získávání Lebensraumu- Německé 

vševojskové svazy překračují polské hranice. 
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Neonacismus 

V předchozích kapitolách jsme již bavili o nacismu a jeho trvání během druhé světové války. 

V této kapitole se zaměříme na další vývoj nacismu, kterému se začalo přizdívat neonacismus. 

Po druhé světové válce byl ve většině 

zemí nacismus zakázán, kvůli porušování 

lidských práv. Ovšem to mnoho lidí nezastavilo 

a následovali kroky nacismu. 

Myšlenky 

 Neonacisté se snaží o „znovunastolení“ 

nacismu. I přesto, že většina zemí si prošla 

denacifikací, tak se dnes vytváří mnoho skupin, 

které balancují na hranici a maskují své 

myšlenky. 

 Vychází hlavně z myšlení, že bílá rasa je 

nadřazená, tím pádem jsou ostatní podřízeni 

nebo jsou nepřáteli. Neonacisti bojují 

proti přistěhovalcům, komunistům, 

kteří přestavují obecně levici, a hlavně 

Židům. Věří, že Židé stojí za vším zlem, 

díky kterému se snaží ovládnout svět. 

Také popírají existenci holocaustů a 

mnoho dalších věcí, připisovaných 

nacistům. Pro dosažení svých cílů 

nevyužívají jen zastrašovací nebo další 

radikální způsoby, ale například si získávají 

mladé lidi prostřednictvím své propagandy jako 

je hudba. 

Politika 

 Každý stát se po druhé světové válce 

k nacismu postavil jinak. Státy jako USA nebo 

Dánsko mají povoleno hlásit se k neonacismu, 

neboť je to součástí svobody slova, které je 

pevně dodržováno. Například ale v Německu 

nebo v České republice je projev neonacismu 

trestný. Nejen názory a propaganda, ale i další 

symboly nacismu, jako je například hákový kříž. 

Na Ukrajině dokonce existuje celý Azovský 

prapor, který se hlásí k neonacismu, 

k otevřenému boji a napadání tamější romské 

menšiny.  

 

Skinheads 

 Toto rasově smíšené hnutí mládeže 

vzniklo ve Velké Británii v průběhu 60. let. 

Vzniklo především velkým přistěhováním 

různých lidí ze všech koutů světa do Anglie, 

především tedy z Jamajky. Ti se začali stýkat 

s tehdejší dělnickou třídou a vytvořili spolu 

hnutí mládeže, které především chodilo na 

koncerty. Mezi jejich hlavní poznávací znaky 

patří vyholená hlava a jejich styl oblékání. 

Jelikož mají blízko k dělnické třídě, tak nosí 

těžké boty, které se nosili v docích, pak dále 

letecké bundy s džíny a kšandami. 

Jak šel čas, tak skinhead začínal páchat 

drobné výtržnosti, ovšem stále 

zůstávali nepolitičtí a antirasističtí.  

Ovšem postupem času si různé gangy 

rozdělovali ulice a začínaly napadat 

studenty či homosexuály, tím začaly 

jejich pouliční bitky. Během krize 

v Anglii v průběhu 70. let se začínaly 

projevovat sociální problémy. Na reakci na to 

se objevuje punk, který představuje chaos a 

především rvačky. Část skinheadů se od zbytku 

odtrhlo a začali se prezentovat jako rasistická, 

antisemitská a neonacistická organizace. 

Následně se jejich myšlení rozšířilo do světa a 

začalo vznikat mnoho odnoží skinheadů, jako 

například SHARP, RASH či Kališníci, kteří jsou 

českou odnoží skinheads. 

 V České republice se již s pojmem 

skinhead zobrazí rasistická větev. U nás toto 

myšlení nejvíce prosadila skupina Orlík, která 

ukazovala princip skinheadství. Během 

migrační krize u nás toto myšlení ještě více 

zakořenilo a dále se tiše rozšiřuje. Několikrát se 

již snažilo proniknout do politiky, nyní 

neonacismus nejvíce podporuje Dělnická 

strana sociální spravedlnosti (DSSS).
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*Česká strana národně sociální 

„I naše země má stranu, která se snaží následovat ideologii národního socialismu a je to právě ČSNS. 

Je tu s námi opravdu dlouho a zažila si svůj výstup na výsluní, ale také i svůj pád. V této kapitole se 

tedy podíváme na tuto stranu.“ 

 ČSNS se může zdát jako čistě 

komunistická strana, aspoň jsem z toho měl 

takový pocit já, než jsem si o tom zjišťoval více, 

ale úplně tomu tak není. Jako spousta jiných 

věcí má za sebou dlouhou historii. 

*Historie 

 Tato strana vznikla v dubnu roku 1897 

tak, že se oddělila od ČSSD. Byla to jedna 

z prvních stran v Evropě, natož v Rakousku-

Uhersku, která měla národně sociální směr. 

 Během první republiky prošla mnoha 

změnami, jak názvu, tak i směrem, kterým se 

chtěla zabývat. Abyste si dokázali představit, co 

vlastně je ČSNS, přestavíme si nějaké členy. 

Významným politikem byl Jiří Stříbrný, ale 

nejznámějším bude Edvard Beneš, který se stal 

i druhým prezidentem Československa. 

 Po Mnichovské dohodě se tato strana 

rozpadla, ale v průběhu Protektorátu Čech a 

Moravy se její členové aktivně podíleli na 

odboji a komunikovali s Benešem, který byl tou 

dobou v Londýně. 

 Po válce přišlo zářivé období pro tuto 

stranu, nejen že se znovu obnovila, ale byla to 

druhá nejpodporovanější strana. Zakládala 

spousty spolků, kde například je nejznámější 

Odbor žen, kde byla členkou Milada Horáková. 

Bohužel pro členy ČSNS po Únorovém převratu 

nezbývalo moc možností co dělat. Buď se mohli 

přidat k KSČ, nebo odejít z politiky. Někteří 

z nich, například zmíněná M. Horáková, pak byli 

politicky stíháni. Pro ty, kteří podporovali KSČ, 

vznikla nová Československá strana 

socialistická (ČSS), která úzce spolupracovala 

s komunistickým režimem. 

Během roku 1989 se odtrhla od 

radikálních komunistů a sehrála pozitivní 

významnou roli při Sametové revoluci. Na 

konci revoluce nabídlo svůj balkon na 

Václavském náměstí, ze kterého promlouval 

Václav Havel. Poté se začali přihlašovat 

k osobnostem typu T. G. Masaryk a E. Beneš, 

začali radikálně měnit svoje názvy a opět směr 

své politiky. Bohužel pro stranu ČSNS se již 

nikdy nedostala na výsluní a nyní nemá tak 

velkou podporu obyvatel. 
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