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body, radikalizaci a postupné kolaborantství Vlajky. Tyto proměny nastaly především pod
vedením zmíněného Jana Ryse. Dílčím cílem práce je popis osobnosti tohoto
antisemitského novináře a politika. Jsou zde zmíněny všechny aspekty Rysovy kariéry, ale
především jeho postavení v hnutí Vlajka. Práce se věnuje konceptu teorie vůdcovství, který
je pro tuto práci zvolen. Závěrečné kapitoly bakalářské práce jsou zaměřeny na soudní
procesy s Janem Rysem, ale i na procesy s dalšími vlajkaři.
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This bachelor's thesis examines the political movement Vlajka under the leadership of Jan
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began in April of 1939. Thesis is focused on the changes in ideology of political movement
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Those changes happened mainly under the leadership of Jan Rys Rozsévač. Secondary
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Úvod
Tématem bakalářské práce je Hnutí Vlajka pod vedením Jana Ryse Rozsévače.
Práce se tedy zaměřuje nejenom na hnutí Vlajka, ale také na osobnost antisemitského
novináře Jana Ryse.
Primárním cílem této práce je přiblížit a analyzovat politické hnutí Vlajka, které
zasáhlo do politické sféry První republiky, Druhé republiky a Protektorátu Čechy a
Morava. Cílem však není popsat celou historii tohoto hnutí, ale zaměřit se především na
protektorátní období, kdy se do vedení hnutí dostal novinář Jan Rys, původním jménem
Josef Rozsévač. Práce je však vedena chronologicky a jsou vybrány významné mezníky
v historii Vlajky, a to od jejího počátku až po její zakázání.
Jedním z hlavních cílů práce je popsat ideologickou proměnu hnutí, a především
zdůraznit radikalizaci a postupné kolaborantství vedené Janem Rysem. Chtěla bych rozlišit
prvorepublikovou

Vlajku

a

Vlajku

protektorátní.

Prvorepublikové

hnutí

bylo

nacionalistické a vymezovalo se proti kapitalismu, marxismu, ale také německému
nacismu. Protektorátní Vlajka byla naopak udavačská a silně pronacistická. Obě Vlajky
však právem patří do dějin českého antisemitismu. Cílem práce je také charakterizovat
základní programové body Vlajky.
Dílčím cílem práce bude popsat osobnost antisemitského novináře a politika Jana
Ryse. Chtěla bych poukázat na propojenost mezi politickým hnutím a osobností Jana Ryse
a také na jeho vliv na postavení Vlajky v tehdejším politickém dění. Pro tuto bakalářskou
práci jsem zvolila koncept teorie vůdcovství. Jeden z hlavních cílů totiž je popsat práci
vedoucího představitele Vlajky Jana Ryse a tento koncept by měl pomoci pochopit Rysovo
vůdcovství. Teorie vůdcovství má hned několik modelů, které popisují dané vlastnosti
vůdce, jakým způsobem vede své následovníky či jak stanovuje cíle pro svoji skupinu.
Pomocí těchto poznatků tak můžeme Rysovo „vůdcovství“ zařadit ke konkrétním
modelům této teorie.
Na základě studia dostupné literatury a archivních materiálů se budu snažit
odpovědět na základní výzkumnou otázku: Jakým způsobem se přeměnilo hnutí Vlajka
během své existence a jaké byly tyto konkrétní ideové změny? Dílčí otázka, která souvisí
především s názvem práce, zní: Jak ovlivnil Jan Rys hnutí z pozice vedoucího?
Text práce vychází z komparativního a empiricko-analytického přístupu. Jako
metoda výzkumu byla zvolena případová studie, což je klasická metoda kvalitativního
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výzkumu a věnuje se jednomu konkrétnímu případu.
Politickému hnutí Vlajka a dalším krajně pravicovým organizacím se ve svých
dílech věnuje celá řada českých autorů. Je však nutné podotknout, že autoři mohou ve
svých dílech reflektovat vlastní názor na tematiku politických dějin a krajně pravicových
skupin či organizací. Tímto skvělým příkladem je Milan Nakonečný, který ve svém díle
Vlajka: k historii a ideologii českého nacionalismu sice velmi detailně popsal české
fašistické hnutí, ale zároveň do tohoto díla reflektoval své vlastní politické přesvědčení.
Oproti tomu však můžeme najít i autory, kteří se ve svých dílech věnovali pouze otázce
historie. Toto platí pro autory Tomáše Pasáka či Ivo Pejčocha. Tomáš Pasák je považován
za největšího odborníka na otázku českého fašismu. Ve svém díle Český fašismus 19221945 a kolaborace 1939-1945 tak popisuje nejenom historii Vlajky, ale věnuje se
především zmíněnému českému fašismu. A Ivo Pejčoch podává v díle Fašismus v českých
zemích: Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 19221945 (2001) velmi přehledný popis jednotlivých československých fašistických a
nacistických skupin a organizací. V této práci jsem tedy čerpala především z těchto tří
zmíněných děl. Pro teorii vůdcovství jsem zvolila odbornou literaturu, která se vůdcovství
věnuje. Čerpala jsem tak z díla Transforming leadership: a new pursuit of happiness od
Jamese MacGregora Burnse či z díla od Bernarda M. Basse. Důležité informace o
modelech vůdcovství či principu vůdcovství jsem čerpala z děl Management od Robbinse a
Coulterové a Personální řízení: teoretická východiska a vývoj od české autorky Renaty
Kocianové. Využila jsem však také dostupné elektronické články, které se otázkou
vůdcovství také zabývají.
Z hlediska struktury je práce rozčleněna na šest hlavních kapitol, z nichž je každá
členěna na několik podkapitol. První kapitola podává stručné poznatky o fašistickém hnutí
Vlajka. Bylo však nutno vybrat pouze některé informace, které dopomůžou pochopit
hlavní podstatu tohoto hnutí. Je zde především popsána prvorepubliková etapa hnutí, tzn.
její vznik v roce 1930, zároveň stručné vysvětlení jejího ideového programu, programové
prohlášení či organizační vývoj. Dále zde není opomenut ani její následný vývoj během
Druhé republiky. Následná kapitola je již zaměřena na život Jana Ryse a vývoj Vlajky pod
jeho vedením v období protektorátu. Další kapitola se věnuje zmíněné teorii vůdcovství a
popisuje konkrétní modely vedení lidí a skupin. Jsou zde také popsány situace Rysova
vůdcovství, které odpovídají zmíněným modelům. V další kapitole se pokusím vystihnout
zásadní odlišnosti prvorepublikové, druhorepublikové a protektorátní Vlajky. Komparace
2

se bude týkat ideologických a programových proměn, ale také organizačních změn v rámci
vedení hnutí. Následující část práce přibližuje zánik Vlajky a jsou zde popsány soudní
procesy s Janem Rysem a dalšími vlajkaři, kteří byli souzeni za své kolaborantství.
V závěrečné kapitole se práce věnuje časopisu Vlajka, které vydávalo samotné hnutí.
Tomuto periodiku je důležité věnovat pozornost, jelikož i tento časopis se radikalizoval,
což bylo patrné v jeho článcích. Rysova Vlajka se tak od původní Vlajky lišila. Celým
časopisem se prolínaly témata antisemitismu a židozednářství. Čísla tohoto časopisu jsou
veřejně přístupné v Národním archivu, konkrétně v archivu periodik.

3

1

Hnutí Vlajka
Hnutí Vlajka dosáhlo největšího významu mezi fašistickými a nacistickými

skupinami protektorátu. Toto hnutí se mohlo chlubit řádově tisícovkami příznivců.1 Vlajka
vznikla již v období první republiky jako politický klub, který byl postaven na prosazování
národních idejí, hnutí přežilo i měsíce druhé republiky, kdy část z nich existovala
v ilegalitě. Následná protektorátní Vlajka se stala markantním symbolem zrady a
kolaborace, činnost vlajkařů byla spojena především s antisemitismem, udavačstvím, ale
také spoluprací s gestapem a Sicherheitsdienstem (SD), neboli Bezpečnostní službou.2

1.1 Vznik hnutí
Prapočátkem Vlajky bylo poměrně silné mládežnické hnutí v rámci Národní obce
fašistické, které vzniklo již v polovině dvacátých let. Toto hnutí v sobě soustřeďovalo
zejména pražské studenty vysokých škol. Později se osamostatnilo jako Fašistické
studentské sdružení, které působilo od roku 1926. V čele tohoto sdružení byl student
historie Jan Vrzalík, žák prof. Josefa Pekaře a později středoškolský profesor ve
Strakonicích.3 Narůstala však nespokojenost uvnitř Národní obce fašistické, především
kvůli neshodám s politicky negramotným generálem Radolou Gajdou. V roce 1928
studenti vystoupili z Národní obce fašistické a založili Národní svaz mládeže a studenstva.4
Do popředí Národního svazu se dostal Jindřich Streibl, dalšími zakládajícími členy byli Jan
Vrzalík, Jožo Hritz, Miloš Maixner a Josef Polodna. Toto sdružení mládeže zároveň začalo
vydávat vlastní časopis s názvem Vlajka, což byl údajně symbol národovectví.
Šéfredaktorem a majitelem časopisu byl Miloš Maixner.5
Vznik hnutí Vlajka byl podmíněn neklidem a děním na pražských vysokých
školách na podzim roku 1929. V tomto období se totiž zvýšil počet studentů z Polska,
Maďarska a Rumunska, kteří byli židovské národnosti a byli přijímáni na české vysoké
školy. Zvyšovalo to etnické napětí a vedlo k bouřlivým protestům stoupenců pravice mezi
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studenty.6 V listopadu tak vypukly nepokoje kvůli zmíněnému přílivu zahraničních
židovských studentů a byly uspořádány společné schůze českých studentů. Hnutí Vlajka
vzniklo na jedné z těchto schůzí pobouřených studentů a to konkrétně 7. března 1930
v restauraci „Písek“ na Žižkově.7 Ještě ten stejný den vyšlo předpřipravené první číslo
časopisu Vlajka s programem „potírat realismus a budovat Nové Československo“. V čele
redakce stáli Jindřich Streibl a Jan Vrzalík.8 Ti stanovili pro hnutí Vlajka jasné cíle: Ve
sféře hospodářské prosazování stavovského zřízení podle vzoru italského a portugalského,
ve sféře kulturní propagace křesťanského učení, osvobození národa od „Masarykova
realismu a positivistických pověr“, v oblasti politické budování silného národního státu,
což zahrnovalo také potírání německého šovinismu a zejména později zdůrazňovanou
orientaci na politickou a vojenskou spolupráci s Polskem a rovněž neúprosný boj proti
rozkladnému politickému partajnictví.9
K oficiálnímu založení hnutí došlo o dva měsíce později, 30. dubna 1930, kdy se
konala ustavující schůze „politického klubu Vlajka“ v sále hotelu Zlatá husa na
Václavském náměstí. Vlajka vystupovala pouze jako politický klub nebo hnutí, politickou
stranou se nikdy nestala.10 Jelikož měla Vlajka v prvních letech svého působení charakter
politického klubu, bylo možné mezi vlajkaři najít členy národní demokracie a Národní
ligy, případně i jiných pravicových stran.11
Prvními významnými spolupracovníky tohoto hnutí byli například Jaroslav
Kolman-Cassius, Viktor Dyk, Jožo Hritz, Miloš Maixner, Karel Schwarzenberg (Bojna),
Jindřich Streibl, Jan Vrzalík, Zdeněk Zástěra. Nejvýznamnějším členem a ideovým
vůdcem Vlajky byl však univerzitní profesor MUDr. František Mareš.12 Do periodika
Vlajka, které hnutí vydávalo, přispíval zpočátku i básník Viktor Dyk. Ten měl velmi blízko
k pravicové Národní demokracii.13
Ve vývoji hnutí Vlajka je důležité datum 20. února roku 1933, kdy došlo ke
transformaci politického klubu na politické hnutí. Vlajka už v tuto dobu nebyla pouze
6
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skupinou studentů, ale měla již stovky přívrženců.14

1.2 Vedení Vlajky
Ve vedení Vlajky se vystřídalo několik významných představitelů. Prvním
předsedou hnutí byl zvolen dr. Lubomír Kukla.15 V roce 1932 zvolil klub nového předsedu,
jímž se stal středoškolský profesor dr. Stanislav Nikolau, který byl významným
přispěvatelem do Národní politiky.16 Další změna ve vedení hnutí nastala na jaře roku
1934, kdy byl na valné hromadě Vlajky zvolen Jožo Hritz.17 Ten však již v červenci téhož
roku přenechal svou funkci Janu Vrzalíkovi, který byl nejvýraznějším představitelem
českého nacionalismu té doby. Do vedení hnutí se tedy dostal radikální nacionalista,
přesvědčený katolík a vášnivý odpůrce T.G. Masaryka.18 Byl to také zapálený obhájce
Rukopisů (Zelenohorského a Královédvorského). Obhajování pravosti Rukopisů tak
nepřímo útočilo na prezidenta T.G. Masaryka, který patřil mezi ty, kteří pravost rozhodně
popírali.19 Jan Vrzalík vydržel jako předseda Vlajky až do roku 1939, kdy se do čela hnutí
dostal Jan Rys.

1.3 Ideologie Vlajky
Co se týče ideových pilířů Vlajky, v době jejího vzniku bylo hnutí zcela proti
komunismu, její ostrý nacionalismus se vymezoval vůči Židům, vlajkaři nejednou
vystupovali antisemitsky.20 Vlajka se také stavěla proti marxismu, šovinismu, partajnictví
či mezinárodnímu kapitálu. Zásadně kritizovala svobodné zednáře, masarykovský
„realismus“ a levičácké intelektuálství.21
Vlajka byla naopak pro silný a národní stát, stavovský řád, křesťanskou kulturu,
„národní a hospodářskou samostatnost“, vojensko-politické spojení s Polskem, ale také pro
14
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slovenskou autonomii..22 Vlajkař Jožo Hritz byl současně členem Hlinkovy slovenské
lidové strany a Vlajka úzce spolupracovala s Andrejem Hlinkou či Jozefem Tisem.23
Vlajkaři přijali autonomistický program hlinkovců a žádali, podobně jako oni, splnění
Pittsburské dohody.24 Ve vlajkařském nacionalistickém programu šlo nejen o pěstování
„hrdého národního vědomí“, v jeho rámci byl veden úporný boj za uznání pravosti
Rukopisů, ale také o boj proti všemu, co oslabovalo sílu národa.25 Vlajkaři spatřovali
symboly češství v Karlu Kramářovi, zavražděném Aloisi Rašínovi, spisovateli Aloisi
Jiráskovi, ale například i ve Františku Palackém, Karlu Havlíčku Borovském nebo
Františku Ladislavu Riegerovi.26

1.4 Program hnutí
V listopadu roku 1934 vydává Vlajka 10 000 kusů letáků s hlavními body
programu svého hnutí. Letáky obsahovaly text programu hnutí, doplněný o zabavené
pasáže ze stati „Programové cíle a zásady Politického hnutí Vlajka“, otištěné v dubnovém
čísle revue Vlajka. Program tvořily následující body:
-

Učinit národ Čechů a Slováků naprostým suverénem státní moci.

-

Úplné přetvoření ústavy.

-

Vybudování silné armády.

-

Přetvoření výchovného systému k potřebám svrchovaného státu.

-

Reforma veřejného hospodářství.

-

Umožnění neomezené expanse hospodářské síly státního národa.

-

Politika sociální místo socialistická.

-

Rozmach národní kultury.

-

Slovanská politika.

-

Reforma právního řádu. 27
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Výše zmíněné body tvořily osnovu vlajkařského hnutí. Některé z nich je však nutno
dovysvětlit. Úplným přetvořením ústavy byla míněna ústavní změna parlamentního
stranického systému v korporativní. Formulací „přetvoření výchovného systému“ byla
myšlena reforma obsahu výchovně-vzdělávacího procesu ve směru posílení výchovy
k vlastenectví či národnímu uvědomění. Reformou veřejného hospodářství se rozuměla
především státní kontrola soukromých podniků, nebylo tím míněno centrálně řízené
hospodářství. Slovanská politika se týkala především přimknutí k Polsku.28 Program končil
výzvou:

„Voláme

všechny

statečné,

aby

zbudovali

nové,

silné

a

šťastné

Československo!“.29

1.5 Role Vlajky v insigniádě
Po rozdělení pražské univerzity na českou a německou část v roce 1882 zůstaly
insignie Karlovy univerzity v držení Němců. Novým zákonem z roku 1920, o nějž se
zasloužil prof. František Mareš (podle něho byl tento zákon nazýván „lex Mareš“), měly
být insignie předány do rukou české Karlovy univerzity. Zákon zároveň upravil také
majetkoprávní poměry – do vlastnictví české univerzity měla být také předána historická
budova Karolina a univerzitní archiv 30
Nicméně až nařízením ministerstva školství a národní osvěty v roce 1934 byl
rektorát německé univerzity vyzván, aby insignie, pečeť a jiné historické památky
odevzdal české Karlově univerzitě. Akademický senát německé univerzity však odepřel
splnit tento příkaz. O předání insignií usiloval především nově zvolený rektor české
Karlovy univerzity prof. dr. Karel Domin, který patřil k sympatizantům radikální pravice.
Ten se chopil iniciativy a obrátil se s žádostí na soud, který uznal oprávněnost jeho
požadavků. Tato vzniklá situace zaktivizovala společnost, která se rozdělila na
podporovatele rektora Domina a jeho odpůrce, což byli především představitelé české
levice a pražské německé obyvatele a jeho podporovatele. Vzniklé napětí vyvrcholilo
v listopadu 1934, kdy došlo k bezprostřednímu střetu zastánců dvou zmíněných táborů,
kteří se přesunuli z akademické půdy do ulic.31
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K předání insignií došlo teprve v 26. listopadu 1934. V tento den dovršil boj Vlajky
o insignie, který byl zápasem o práva národa a jeho důstojnost.32 Vlajka svoji účast v boji o
insignie považovala za výrazný úspěch českých nacionalistů a využila ji ke své
popularizaci.

1.6 Vlajka a Hnutí za nové Československo
Ke hnutí Vlajka se hlásily i menší fašistické a nacionální skupiny, k těm
významnějším z nich patřilo Hnutí za nové Československo. Toto hnutí vybudoval a vedl
Stanislav Sousedík, který byl přesvědčený národovec a katolík. Zároveň byl jedním
z předních členů Vlajky v období třicátých let.33 Jeho Hnutí za nové Československo
existovalo paralelně vedle Vlajky a úzce spolu spolupracovaly. V úzkém spojení byly
organizace již od května roku 1934.34 Hnutí za nové Československo se stalo součástí
Vlajky až na přelomu let 1935 a 1936.35
Na začátku roku 1935 bylo úřady na půl roku pozastaveno vydávání periodika
Vlajka. Vedení hnutí se však podařilo převést své redakční příspěvky do periodika Národní
výzva Sousedíkova Hnutí za nové Československo, které přejalo roli tiskového orgánu.36
Kromě toho vydávalo hnutí Vlajka čtvrtletník Nové Československo.37
Po sloučení Vlajky a Hnutí za nové Československo byl členstvem přijat spojený
název Vlajka – Hnutí za nové Československo. Do čela této nové organizace byl zvolen
Jindřich Streibl.38 V tuto dobu se ve Vlajce objevuje celá řada nových jmen, například:
hrabě Jindřich Thun-Hohenstein, Zdenko Vaněk, Antonín Havelka, dr. Václav Cyphelly a
od roku 1936 také bývalý člen agrárnické mládeže, následně člen Národní obce fašistické
Josef Rozsévač, který později vystupoval pod krycím jménem Jan Rys. Tehdy, a ještě i
dlouho potom, student medicíny a zarytý antisemita.39
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Ideologie nově založeného uskupení se víceméně shodovala s programem Vlajky
z roku 1930, byla zaměřena proti marxismu, komunismu, stranickému politikaření a byla
stále protiněmecká. Ve druhé polovině třicátých let žádalo hnutí uplatňování státní moci
v politice vůči národnostním menšinám, zejména Němcům, dále přeměnu parlamentní
demokracie ve stavovskou demokracii, vybudování silné armády, militarizaci výchovy
dětí, absolutní nezávislost soudců, racionalizaci státní správy, plnou zaměstnanost,
všeobecné nemocenské pojištění, státem kontrolovanou sociální politiku, státem
podporovaný rozkvět národní kultury, vymýcení duchovního bolševismu a úpadkových
forem umění a také spojenectví s Polskem a autonomii Slovenska.40
V roce 1937 začal znovu vycházet deník Vlajka, na jehož stránkách zazněla
nenávistná hesla o propojení židozednářů a marxismu, byl zde také kritizován tzv.
demoliberalismus, což byl uměle vytvořený termín popisující spojení liberalismu a
demokracie, proti nimž se vlajkaři ostře vymezovali. Ideologové Vlajky zároveň
prohlašovali, že „země je pokračovatelkou Velkomoravské říše, od jejíchž časů český stát
de facto nepřetržitě kontinuálně existoval. V roce 1918 pak došlo pouze k jeho obnovení,
nikoliv vzniku z vůle velmocí. Češi a Slováci měli v republice tvořit autonomní národní
celky. Další národnosti, konkrétně německá, maďarská a polská, měly společné rysy,
nestály u zrodu republiky, naopak se snažily mu zamezit. Přesto měl být těmto entitám
umožněn v zemi nerušený život a rozvoj. Jiná národnost, např. židovská, byla nahlížena
výrazně negativněji.“41
V tomto období také začala v hnutí převažovat skupina mladých radikálů kolem
Jana Ryse, která spatřovala příčinu situace, do níž se republika dostala, v negativním
působení zednářů, židovského kapitálu i v rozvratných snahách marxismu. Sám Rys své
antisemitské ideje prezentoval v knize Židozednářství – metla lidstva, která vyšla v červnu
roku 1938. Silnou podporu našel Rys v Otakaru Polívkovi, který se měl stát jeho
nejbližším spolupracovníkem.42 V kritickém roce 1938 zaznívala z této zmíněné skupiny
kritika československo-sovětské smlouvy, ale stále ještě nedošlo k otevřenému příklonu
k hitlerovskému nacionálnímu socialismu. Za přirozené ideologické spojence byli stále
považováni Mussoliniho fašisté.43
40
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Během září 1938 zaznívalo z Vídně rozhlasové vysílání stanice Pravda vítězí, která
opakovala ostré výpady proti masarykovsko-benešovské demokracii. Tato nenávistná
vysílačka nebyla přímo ve spojení s Vlajkou, ale její vedení se jí do jisté míry zastávalo.
Hlasatelem této stanice se stal budoucí vlajkař Vojtěch Musil, který pocházel z Plzně.44

1.7 Vlajka-Maffie
Se vznikem druhé republiky došlo k zásadním změnám na politické scéně. Politické
spektrum bylo zredukováno na pouhé dvě politické strany, které vznikly sloučením většiny
dosavadních parlamentních subjektů. Zároveň byla 11. listopadu 1938 zakázána činnost
hnutí Vlajka a komunistické strany Československa.45 Řada radikálních vlajkařů přešla do
ilegality a skupina kolem Jana Ryse Rozsévače byla odhodlána pokračovat v činnosti
ilegálním způsobem. Politickými radikály byli například: Jan Thun-Hohenstein, Edmund
Freyburg a Edmund Freyburg ml. (otec a syn), Otakar Polívka a další. Tato skupina se
pojmenovala Vlajka-Maffie Nového Československa a rozhodla se pokračovat v boji
teroristickými prostředky.46 Maffie představovala organizaci, která pracovala na obnovení
samostatnosti českých zemí a vzniku Československa v době první světové války. Tento
termín šířili sami vlajkaři, ale s posláním původní Maffie, vedené Masarykem a Benešem,
neměla vlajkařská Maffie kromě stejného názvu nic společného.47
Skupina vlajkařů nejprve vydávala ilegální letáky. První z nich nesl název
„Poslední výzva“. V Praze se vytvářejí dvě důležitá centra vlajkařské maffie: první
v kavárně Trafika na Karlově náměstí. V zadních místnostech této kavárny se scházelo užší
vedení Vlajky-Maffie a koncipovalo zde letáky, které obvykle psal Jan Rys. Letáky
rozmnožovala Marie Pechová a Otakar Polívka se staral o jejich distribuci, vybraní vlajkaři
je roznášeli po Praze. V místnostech Svazu mediků vydávala vlastní letáky Mládež Vlajky.
Druhé centrum se nacházelo ve věži kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí.48
Charakteristickým produktem této ilegální činnosti byl leták s názvem „Kamarádi
Vlajkaři“, který byl podepsaný „Maffie Nového Československa-Vlajka“. Nové
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Československo-Vlajka se prohlašovalo za „jediné národovecké hnutí, nezatížené hříchy
posledních dvaceti let a nakažené židovsko-masarykovským učením, proti kterému vede již
deset let nerovný, ale nekompromisní boj“.49
Mnichovské události vyvolaly vznik dalších fašistických organizací: vznikla Akce
národní obrody, což bylo sdružení ultraradikálních akademiků. V čele sdružení stál prof.
Karel Domin.50 V této době odešlo několik aktivních vlajkařů do ústraní, jedním z nich byl
kníže Karel Schwarzenberg, který v dopise pro vedení hnutí, v němž oznámil své
vystoupení z Vlajky, napsal, že „po zrušení historických hranic nenalézám důvodů pro
další členství ve Vlajce“.51

1.8 Terorismus v rámci hnutí Vlajka
Spolu s Vlajkou-Mafií úzce souvisí radikální prostředky hnutí. Vedle vylepování
letáků přistoupili radikálové i k násilným útokům, které lze označit jako terorismus.
Z mladých aktivistů byly vytvářeny úderné oddíly, které spoluorganizoval brněnský člen
hnutí Vladimír Pekelský.52 Hnutí se stalo teroristickou organizací na podzim roku 1938.53
Terčem pumových atentátů Vlajky se staly především synagogy, židovské obchody a další
objekty, případně měli vlajkaři v plánu útočit na vybrané oběti v ulicích.54
Úspěch ani sympatie mezi českou veřejností jim to samozřejmě nepřineslo, u
Němců (kromě vedení SS a SA) stále budily spíše smíšené pocity, konkurenční české
fašistické skupiny – gajdovci, Hlávkova Akce národní obrody a Mladá Národní jednota
jejich počínání také víceméně odsuzovaly.55
Výzbroj ve většině případů tvořily boxery, obušky, nože, v ojedinělých případech
také pistole. Využívaly však také výrobu a odpalování nastražených výbušných zařízení.56
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1.8.1 Vlajka a pumové atentáty
Vedení Vlajky-Maffie chystalo sérii protižidovských pumových atentátů. Jednalo
se o výbušniny, které byly rozmisťovány v různých skříňkách a spojené s roznětkou,
kterou aktivoval načasovaný hodinový strojek. Tyto „pekelné stroje“ zhotovoval František
Kašpar v Královské ulici v Karlíně. Sám Kašpar však při zhotovování jednoho ze strojů
v prosinci roku 1939 zahynul. Vlajkaři spáchali celou řadu pumových atentátů. Dále však
uvedu pouze ty, které byly spáchány v roce 1939 v Praze a v Plzni:
-

25. února: výbuch třaskavé nálože před vchodem do židovského obchodu Singer
v Celetné ulici u Prašné brány a také výbuch před konzumní prodejnou Včela na
Tylově náměstí na Vinohradech

-

7. března: exploze třaskavé nálože na židovském hřbitově v Plzni

-

5. května: útok na budovu židovské firmy Dittmar a Urbach v Klimentské ulici

-

9. května: mělo dojít k explozi v kostele pravoslavné církve Cyrila a Metoděje
v Praze, ale k výbuchu nedošlo pro poruchu hodinového stroje

-

25. května: výbuch zdemoloval dům číslo 17 v Praze na Josefově, v němž byly
ubytovány osoby židovského původu

-

29. května: správcem domu byla zjištěna třaskavá nálož v domě číslo 9 v Praze
5., dům byl obýván především osobami židovského původu

-

17. června: načasovaná bomba vybuchla v kavárně Riva v Dlouhé ulici v Praze,
v kavárně se většinou scházely osoby židovského původu.
Další atentáty byly provedeny v Kroměříži, Plzni, Hradci Králové a v dalších

městech tehdejší republiky.57

1.9 Memorandum („Denkschrift“)
Poměrně velmi problematickým politickým krokem Vlajky bylo německy
vyhotovené memorandum („Denkschrift“). To mělo být stížností na činnost nejvyšších
německých okupačních orgánů v protektorátu. Dr. F. Vítek (resp. Wittek, mecenáš Vlajky,
který byl ve skutečnosti agentem Sicherheitsdienstu) spílal německým činitelům, že pro
hnutí Vlajka nic neučinili.58 Tento spis byl vypracován pro vedení NSDAP, ale určen byl
57
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přímo do rukou Adolfa Hitlera. Prostředníkem pro jeho doručení byl Friedrich von
Schulenberg, kterému bylo memorandum předáno ve Falkenburgu v Bavorsku. Spis se
údajně dostal do Berlína, měl ho obdržet okruh nacistů kolem Rudolfa Hesse a Josepha
Goebbelse. 59
Vlajkařské memorandum je datováno na 13. listopadu 1939 a začíná slovy: „Jsme
přesvědčeni, že směrodatná místa v Říši mají zkreslený obraz o skutečných politických
poměrech v Protektorátě Čechy a Morava“ a pokračuje takto: „Pokládáme proto za svoji
zvláštní povinnost vylíčit tyto poměry a jejich příčiny podle nejlepšího vědomí a
svědomí“.60 Obsahem tohoto spisu je vylíčení chybné politiky v protektorátu. Vlajka si
podle memoranda zasluhuje legalizaci, které se jí doposud nedostalo. Dále je zde slib od
vedení Vlajky, že „osvobodí“ protektorátní vládu a také Národní souručenství od zednářů a
také, že zajistí soulad vlajkařského programu s programem německého nacionálního
socialismu. V souvislosti s tím je nutná reforma Národního souručenství a je zdůrazněno,
že politickou reprezentaci by převzala Vlajka. Národní souručenství by mělo funkci
hospodářsky organizační.61
V memorandu se dále uvádí, že arizace, což je převzetí židovského majetku árijci,
byla provedena jako germanizace (tzn. že majetek českých Židů byl předán Němcům).
Opomíjení německými činiteli vytvářelo dojem, že „německá a protektorátní místa si ani
nepřejí poctivého českého národního partnera“. Kritika v memorandu je vyvažována
zdůrazněním naprosté oddanosti Vlajky idejím německého nacionálního socialismu.62
Pamětní spis byl ukončen vyznáním víry v nacismus.63
Tento spis měl snahu získat Vlajce podporu nacistů pro legalizaci hnutí. Vlajka
totiž stále byla rok po okupaci a intenzivního kolaborantství ilegální organizací. Ústřední
vedení hnutí stále udržovalo naději na legalizaci, ale také na převzetí moci v protektorátu.
Tomu však čelila protektorátní vláda i prezident Emil Hácha.64
Memorandum tedy výrazně nesplnilo své poslání. Není jisté, zda se vůbec dostalo
do rukou Adolfa Hitlera a otázka legalizace hnutí stále nebyla dořešena. Spis spíše přispěl
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k utvrzení nepříznivého hodnocení hnutí nacistickými představiteli protektorátu. Vlajkaři
očekávali pozitivní reakci ze strany Berlína, bylo však pro ně zklamáním, když byl
s memorandem seznámen úřad říšského protektora. Státní tajemník u říšského protektora
Karl Hermann Frank tuto iniciativu vlajkařů přijal s nelibostí a považoval ji za útok proti
své osobě.65

1.10 Puč v Dušní ulici
Puč v Dušní ulici je označován jako pokus českých nacistů o zvrácení vnitřních
poměrů v Protektorátu Čechy a Morava. Vedení hnutí Vlajka mělo za hlavní cíl ovládnutí
Národního souručenství a získání klíčových pozic v protektorátní vládě. Demonstrace tedy
byla považována za vyvrcholení bojů Vlajky o moc.66 Jednalo se o nejvážnější útok proti
Národnímu souručenství, které kdy vedení hnutí podniklo. Podobnou intenzitu tlaku však
měla i insigniáda, která však neměla za cíl uchopení moci, nýbrž naplnění tužeb po návratu
národních symbolů.67
Již od 1. srpna 1940 byli vlajkaři upozorňováni, že následující týden dojde
k demonstraci proti Národnímu souručenství, úderné oddíly tak cvičily okamžité nástupy
při vyhlášení poplachu od vedení hnutí.68 Puč vypukl 7. srpna, kdy byli především pražští
vlajkaři sezváni do Dušní ulice na Starém Městě, kde sídlil ústřední sekretariát Národního
souručenství. Později se kolem budovy shromažďovali i další členové Vlajky, tvořily se
také hloučky gardistů.69 Vlajkaři byli vyzbrojeni hlavně obušky, klacky, hadicemi,
kabelovými dráty, ale také láhvemi s kyselinou. Při tomto puči musela zasahovat policie,
ve vrcholné fázi střetnutí vlajkařů s policií se na místě objevila skupina členů SS, z nichž
několik členů bylo vyzbrojeno puškami s bodáky. Tato skupina se ihned připojila na stranu
vlajkařů, kteří tím získali převahu a zahnali tak policisty, kteří byli tlučeni gumovými
kabely a železnými tyčemi.70
Skupina vlajkařů vnikla do budovy sekretariátu Národního souručenství a obsadila
ho. Vlajkaři obsadili kanceláře a velení nad celou budovou ústředí NS převzal důstojník
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Svatoplukových gard Vladislav Skalička.71 Vlajkaři měli přikázáno, aby v budově zůstali
až do odvolání.72 Po 21. hodině následoval průvod přibližně 500 vlajkařů a gardistů přes
Staroměstské náměstí, Celetnou ulicí a pokračoval k sídlu ČTK v tehdejší Beethovenově
ulici (dnešní Opletalova ulice). Za provolávání hesel Ať žije vůdce Rys!, Pryč s Havelkou!,
Pryč s vládou! či Pryč s Národním souručenstvím! prošel průvod přes Václavské náměstí.
Po půl desáté se průvod rozešel.73
Policie po 23. hodině obklíčila budovu NS obsazenou vlajkaři a vyzvala je ke
kapitulaci. Skalička to však odmítl. Policie se posléze zmocnila budovy těsně před půlnocí.
Bylo zadrženo 42 vlajkařů. Celkem pak podalo státní zastupitelství trestní oznámení na
134 vlajkařů, soud se s nimi však nikdy nekonal. Zatčení vlajkaři byli sedm týdnů drženi
ve vazbě na Pankráci a poté propuštěni.74
Česká policie, provázená gestapem, za přítomnosti Ryse, Sokola a Hasmana,
provedla v ústředí Vlajky v Myslíkově ulici domovní prohlídku. Ta však nepřinesla žádný
nález dokumentů, které by mohly vedení Vlajky usvědčit z příprav útoku na sekretariát
v Dušní ulici. Nikdy se konkrétně nezjistilo, kdo dal příkaz k celé akci. Mezi podezřelými
však byli Josef Burda a Jaroslav Čermák, kteří byli dodatečně zatčeni a vyslýcháni.75
Demonstrace, následná pouliční bitka a ovládnutí hlavního ústředí Národního souručenství
na několik hodin bylo vše, co hnutí Vlajka a její gardisté dokázali.76 Vlajka nezvítězila:
útočníci seděli ve vězení, další vlajkaři byli vyšetřováni a Národní souručenství, překážka
vlajkařské cesty k moci, fungovalo dále.77
Od akce v Dušní ulici nastal postupný úpadek hnutí, který se projevil především
velkým odlivem členů – došlo k hromadnému vystupování z Vlajky. Ubývalo také
účastníků na vlajkařských veřejných přednáškách.78 Úbytek členů se taktéž projevil na
prodejnosti deníku Vlajka, která strmě klesala. Z deníku se stal občas vydávaný periodický
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list, který se neustále potýkal s nedostatkem finančních prostředků.79 O Vlajku ztrácely
postupně zájem také okupační úřady – kromě gestapa a SD. Celkový úpadek hnutí se
projevoval i v neshodách v rámci vedení Vlajky. Fašistické úderné oddíly požadovaly
rozsáhlou autonomii a podnět k neshodám přidali také plzeňští vlajkaři.80
Agresivní útoky proti Národnímu souručenství však pokračovaly i po debaklu
v Dušní ulici. Své nesmiřitelné nepřátelství vůči této organizaci charakterizuje Jan Rys
velmi zřetelně: „Není to kontrarevoluce, naopak bude to revoluce v zásadách a za podpory
NSDAP a my ji musíme provést, není vyhnutí, buď pánové dostanou rozum a ustoupí a
nebo nás vyprovokují k revoluci.“ Žádnou vlajkařskou revoluci však němečtí okupanti
nepotřebovali.81
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Jan Rys Rozsévač
Jan Rys, vlastním jménem Josef Rozsévač se narodil roku 1901 v Bílsku (okres

Hořice v Podkrkonoší). Byl absolventem reálného gymnázia v Novém Bydžově a po
maturitě nastoupil na studium medicíny v Praze, které však nikdy nedokončil. Byl proto
často nazýván „věčným medikem“. Na studiích setrval dlouhých osm let a po celou tuto
dobu byla Rysovi jeho bratrem, který převzal hospodářství po smrti jejich otce, vyplácena
měsíční apanáž. Místo studia se Rys věnoval spíše politice, nejprve v mládežnické
organizaci agrární strany a poté v Národní obci fašistické. Ve třicátých letech absolvoval
vojenskou službu a po jejím absolvování se v roce 1934 se stal členem Vlajky, respektive
Hnutí za nové Československo-Vlajky. Svou publikační činnost začal v tiskovém orgánu
„Národní výzva“, následně se stal šéfredaktorem časopisu Vlajka.82 Jan Rys neměl rodinu,
žil však s o pět let starší přítelkyní Hanou Hradeckou, rozvedenou majitelkou módního
salónu v Praze, která Ryse podporovala a během protektorátu se i ona stala funkcionářkou
Vlajky.83

2.1 Hnutí Vlajka pod vedením Jana Ryse
Do Vlajky se Josef Rozsévač dostal v roce 1936, kdy přišel z Národní obce
fašistické a velmi rychle se etabloval. Stal se vedoucím pražské staroměstské Vlajky,
zároveň také šéfredaktorem „Národní výzvy“ a měl autoritu jako znalec židozednářství.84
Na počátku roku 1938 Rozsévač vystupoval se svým projevem v Praze a v Plzni, kde také
byla silná vlajkařská organizace. V obou případech útočil proti marxistům, ale především
útočil na Židy a německé migranty. Žádal také spolupráci s Německem a útočil proti
marxistům a smlouvě se SSSR: „chceme smlouvu s Ruskem, ale křesťanským a
slovanským“. Dále uvedl, že „spojenectví s Francií je spojenectví se shnilým národem“.
Proslýchalo se také, že byl ve spojení s henleinovci.85 V listopadu 1938 se poté, co byla
úředně zastavena činnost Vlajky, dostal Josef Rozsévač do vedení Vlajky-Maffie. Od roku
1938 začal také používat pseudonym Jan Rys.86
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Významnou události se pro Jana Ryse stalo oznámení dosavadního vedoucího
představitele Vlajky Jindřicha Streibla ze dne 28. dubna 1939, že odstupuje z vedení a
předává svou funkci Rysovi. Ve skutečnosti však bylo na Streibla naléháno, aby z vedení
odstoupil a svou funkci Rysovi přenechal. Streiblovi byl vytčen nedostatek iniciativy,
aktivity a rozhodnosti. Ve skutečnosti spíše nebyl nadšen pro otevřenou kolaboraci
s okupanty. Rys se tak po Streiblovi stal autoritativním vedoucím Vlajky s titulem
„vůdce“, od kterého však muselo být později upuštěno, především kvůli nátlaku
německých úřadů. „Vůdce“ byl totiž pouze jeden, a to samotný Adolf Hitler.87
Po vnitřním převratu ve vedení Vlajky se ozvala skupina nespokojenců, která byla
vedena dvěma členy ústředního vedení Vlajky – Stanislavem Sousedíkem a Janem
Vrzalíkem. Ti poukazovali na nezákonnost Streiblova postupu a prohlásili Rysovo převzetí
moci za nelegální.88 Jan Rys však ve vedení Vlajky zůstal až do roku 1942, kdy bylo hnutí
rozpuštěno. Rys také jmenoval nové ústřední vedení Vlajky, které tvořili Josef Burda,
Jindřich Thun-Hohenstein, Otakar Polívka a Václav Cyphelly.89
Krátce předtím, než se stal Jan Rys vedoucím Vlajky, tj. 20. dubna 1939, zaslal
prezidentu Háchovi dopis, ve kterém mu oznámil, že hnutí vstupuje do Národního
souručenství. V tomto dopise žádali Rys a Streibl prezidenta Háchu, aby „jmenoval
potřebný počet pracovníků z řad Vlajky“ a nabídl mu seznam dvanácti lidí, které vybrali.
V srpnu roku 1939 zaslal Rys další dopis, ve kterém velmi ostře kritizoval poměry
v Národním souručenstvím. Vlajka požadovala více zástupců ve výboru NS a také změnu
členstva a činnosti. Na konci srpna tento kritický vztah mezi Vlajkou a NS vrcholí a 30.
srpna 1939 Vlajka z Národního souručenství vystupuje. Rys zároveň z výboru NS odvolal
své zástupce.90
Během tří let ve vedení Vlajky se Rys marně pokoušel o legalizaci hnutí, ale také o
podíl Vlajky na moci. Legalizaci podporovali říšský protektor Konstantin von Neurath a
státní tajemník K.H. Frank. Vehementně proti však stál prezident Emil Hácha i předseda
protektorátní vlády Alois Eliáš, ti dokonce požadovali úplné zakázání hnutí.91 K legalizaci
hnutí tedy nikdy nedošlo, ale poté, co Vlajka vystoupila z Národního souručenství, se
chystala jako nejsilnější organizace českých fašistů v protektorátě k jejich sjednocení.
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Gajda totiž rozpustil svou Národní obec fašistickou, k čemuž ho vyzval prezident Hácha.92
Ani po bouřlivém roce 1939, kdy se hnutí rvalo o politické postavení, se
nezapomínalo na tvrdý antisemitismus. Došlo k několika dalším pumovým atentátům proti
židovskému obyvatelstvu i veřejným objektům a byla provedena také demonstrativní
agresivní protižidovská akce.93 Ta se uskutečnila 22. července 1939 a měla být údajně
odplatou za inzultovaného vlajkaře. Dva autobusy s vlajkaři přijely do Příbrami, kde
vytloukli okna několika židovským obchodům. Při návratu do Prahy vlajkaři ještě přepadli
synagogu v Dobříši, kde bylo několik Židů zbito. Celou skupinu vlajkařů však pozatýkala
policie.94
Od roku 1939, kdy se do vedoucí funkce dostal Jan Rys, pracovali vlajkaři na
vytvoření silných místních organizací, neboli „místních Vlajek“. Hnutí mělo v polovině
roku 1940 již kolem deseti tisíc členů a také konečně získalo důstojné organizační centrum
– sekretariát, kde sídlila jak redakce Vlajky, tak vedení všech vlajkařských složek. Toto
centrum se nacházelo v Myslíkově ulici přímo v centru Prahy.95
Začaly se také organizovat jakési vlajkařské odbory, Česká pracovní fronta, Mládež
Vlajky a Ženy Vlajky. Co se týče Mládeže Vlajky, tak tato kmenová organizace sdružovala
adolescentní mládež a mladší dospělé členy Vlajky, bylo zde velké zastoupení
středoškolských studentů. Mládež Vlajky nejprve vedl dr. František Teuner, později mladý
novinář Jiří Novotný, který byl však zatčen gestapem a krátce na to zemřel
v koncentračním táboře. Po něm vedl mládežnickou organizaci ing. arch. Rudolf Ječný.
Vlajkařská mládež byla podrobena ideovému školení a tělovýchově.96
Za zmínku stojí také Svaz žen ČNST-Vlajka, který byl ustanoven v roce 1939 a
v čele této organizace stála Marie Pechová. Dalšími členkami byly např.: MUDr. Marie
Jenáčková, Eliška Polívková, Marie Polívková, Růžena Zahradnická, Božena Půlkrábková
či Marie Křepelková. Po odchodu Marie Pechové se do vedení ženské organizace dostala
Marie Jiroušková. Snoubenka Jana Ryse Hana Hradecká byla vedoucí žen pražské župy.
V tomto vlajkařském svazu bylo téměř 1 800 žen a svaz byl pověřován především
výchovnými a sociálními úkoly. Podle nacistického vzoru byly ženy vyloučeny z politické
práce a zabývaly se především charitativní činností. Svaz vydával „Korespondenci svazu
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žen Vlajky“ a v listě Vlajka měl svou rubriku zvanou „Ženská hlídka“.97
Koncem roku 1939 se ozvali původní, prvorepublikoví vlajkaři. Ti totiž zásadně
nesouhlasili s Rysovou kolaborantskou politikou.98 Tito vlajkaři měli k dispozici týdeník
„Národní výzva“, který se stal jejich ideovou platformou. Nejprve se ozval prof. František
Mareš, který byl považován za hlavního ideologa prvorepublikové Vlajky. Ten popřel
kontinuitu Rysovy Vlajky s původním programem politického hnutí Vlajka z roku 1932.
Zpochybnil také tvrzení Rysových vlajkařů, že staví na jeho filozofii. Citoval dokonce
jeden z bodů programu hnutí Vlajka z již zmíněného roku 1932: „Nejvyšší radost života
jest radost z dobrého díla, tvůrčí radost, potvrzující, že tvoření lepšího je pravý smysl
života. Árijské mysli jest vlastní autonomie života, věrnost sobě i druhu, z úcty k sobě,
autonomie, počítající sice s poměry danými, ale usilující o vytvoření lepšího.“99
Kromě místních organizací Vlajka vybudovala také speciální zpravodajskou službu,
v jejímž čele stál ing. Oldřich Jenáček. Tato organizace vedla seznamy všech členů Vlajky
a zároveň i její nepřátele, na které sbírala kompromitující materiály. Dále podávali
informace o ilegálním odbojovém hnutí či podávali informace o spolehlivosti
protektorátních úředníků.100 Jenáček přímo spolupracoval s pražským gestapem a
Sicherheitsdienstem a vytvořil skupinu „observantů“, kteří byli pověřeni sledováním
určitých osob. Rys však o Jenáčkově spolupráci s gestapem a Sicherheitsdienstem
nevěděl.101 Do skupiny observantů patřili: Bohumil Siebert, Vratislav Zahradnický,
Antonín Zitta, Antonín Paša, Zdeněk Janoušek, Emil Hrkal a Oskar Aksamit. Bohumil
Siebert pracoval pro gestapo i samostatně.102 Sledován tak byl např. generál Alois Eliáš,
dále bylo vypátráno rozšiřování ilegálního časopisu „V boj“. Zatčena byla i dcera prof.
Mareše, akademická malířka Milada Marešová, která „V boj“ ilustrovala.103 Jenáčkova
skupina donášela četná udání, která byla následně posílána do ústředí Vlajky v Myslíkově
ulici, kde byla tříděna a studována. Vrcholem těchto Jenáčkových akcí bylo získání
materiálů, které byly použity k usvědčení sledovaného generála Aloise Eliáše ze styků
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s československým zahraničním odbojem.104 Tato zpravodajská činnost Vlajky přinesla
okupantům mnoho cenných informací, a proto se dala považovat za činnost zrádcovskou.

2.1.1 ČNST – Vlajka
Na začátku roku 1940 začal Václav Janík vyjednávat s ústředním vedením Vlajky o
případném spojení Strany českých fašistů k Vlajce. Janík si však stanovil pro vlajkaře
naprosto nepřijatelné podmínky: zachování organizačních struktur obou hnutí (tj. Vlajky a
Strany českých fašistů), společný bude oběma hnutím jen jeden vůdce, Rys se vzdá funkce
vedoucího a po něm to učiní i Janík, novým vůdcem bude dr. Stanislav Babický z Národní
árijské kulturní jednoty jako nadstranická osoba a také, že odmítnutí nebo pozměnění výše
uvedených podmínek bude znamenat okamžité přerušení jednání. To se ovšem vůbec
neuskutečnilo, jelikož bylo odstranění Ryse z funkce vedoucího hnutí pro ústřední vedení
naprosto nemyslitelné, a tudíž nemohli vlajkaři dovolit, aby k tomuto spojení došlo.105
Následná domluva Vlajky a brněnských fašistů sice nevyšla, slibné se však
ukazovalo sloučení s Fašistickými gardami (poté Svatoplukovými gardami) Jakuba
Niemczyka z Moravské Ostravy. Tomu se na Ostravsku podařilo zorganizovat přibližně
800 gardistů, což byla nezanedbatelná síla. Došlo tak ke schůzce Niemczyka a Ryse
v Praze a uskutečnilo se sloučení tehdy již ostravských Svatoplukových gard s Vlajkou.
Sloučení poté bylo následující den formálně stvrzeno v ústředí Vlajky v Myslíkově ulici.106
Sloučení se ale týkalo také Národní árijské kulturní jednoty, kterou v květnu roku
1939 založil příznivec Vlajky František Drázda. Ke sloučení došlo s podmínkou, že si
Národní árijská kulturní jednota zachová určitý druh autonomie a bude se věnovat
kulturním a ideovým tématům.107 Dne 11. října 1939 došlo v ústředí Vlajky ke
sjednocovací schůzi Vlajky, ostravských Svatoplukových gard a pražské Národní árijské
kulturní jednoty. Tato nově vzniklá organizace byla nazvána Český národně sociální táborVlajka. V deníku Vlajka byla tato událost slavnostně oznámena několika články.108 ČNST
představovala mezi českými fašistickými skupina největší organizaci v zemi, ale zároveň
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také nejnebezpečnější.109 Při podání stanov na protektorátní ministerstvo vnitra byl tento
název změněn na Český národně socialistický tábor, avšak vlajkaři používali označení
Český národně socialistický tábor-Vlajka (ČNST-Vlajka).110
Vedení ČNST-Vlajka představovalo grémium, složené ze zástupců všech tří
zmíněných organizací. Za Vlajku byli ve vedení: Jan Rys, Josef Burda, Jaroslav Čermák,
Otakar Polívka, ing. Jindřich Streibl, Jindřich Thun-Hohenstein a Čestmír Vetchý. Za
ostravské Svatoplukovy gardy: Jakub Niemczyk, Arnošt Pořízka, Bedřich Dvořák,
Bohumil Janoušek, Vladislav Novák, dr. Antonín Tihelka a Gustav Vlach (téměř všichni
byli bývalými příslušníky Národní obce fašistické, avšak Gajdovými odpůrci) a za Národní
árijskou kulturní jednotu: Jan Hanek, Karel Koller, Bohumil Lain, Václav Maršík, dr. Ing.
Adolf Němec, Ladislav Špitálník a Josef Šubrt.111 Ve skutečnosti byl však ČNST-Vlajka
ovládán autoritativně Janem Rysem, jelikož se Vlajka stala rozhodujícím činitelem v této
nově vzniklé organizaci. Grémium se v centru Vlajky v Myslíkově ulici nesešlo ani
jednou, s výjimkou úvodního slavnostního shromáždění.112
První veřejné vystoupení organizace se uskutečnilo na Slovanském ostrově v Praze
25. října 1939. Tomuto shromáždění předsedal vedoucí pražské župy Oldřich Novotný,
úvodní slovo měl Emil Šourek. Hlavním řečníkem byl ovšem Jan Rys, který mluvil na své
oblíbené téma „židozednářství – metla lidstva“.113 Projev dotvářel atmosféru vyvolanou
dvěma hesly vyvěšenými nad řečnickým pódiem „Árijci všech zemí spojte se!“ a
„Pravdou třeba proti všem!“. Rys za nejvyšší ideály vlajkařské politiky vyzdvihl národní
pospolitost, sociální spravedlnost a křesťanskou morálku, což ovšem kontrastovalo s jeho
protižidovskými výroky.114 Na tento projev navazovala řada článků Jana Ryse v deníku
Vlajka, v níž se ČNST-Vlajka ideologicky i politicko-programově ostře profiluje proti
„demokraticky rozbředlým ustrašencům“, proklamuje se víra v „říšského kancléře“ i
v zásady německého národního socialismu a konstatuje se: „Říše může být také Říše
Čechů“.115
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Symbolem tohoto společného hnutí se staly tři Svatoplukovy pruty s lipovou
ratolestí a vetknutou valaškou. Zaveden byl také pozdrav vztyčenou pravicí se slovy
„Vůdci zdar“ a oslovení „kamaráde“. Existoval také všestranný souhlas v tom, že se
nevybíravým způsobem útočilo na židovské obyvatelstvo a požadovalo se urychlené
„řešení židovské otázky“ v protektorátě.116 Za tiskové orgány byly určeny časopis Vlajka a
Árijská fronta.117
ČNST-Vlajka byla ve stanovách charakterizována jako „národovecké hnutí“, které
bylo organizačně rozděleno na župy, okresy a místní skupiny. V čele hnutí stál vůdce, dále
zde bylo ústřední vedení. Vůdce však rozhodoval ve všech záležitostech s konečnou
platností a mohl zároveň měnit rozhodnutí kteréhokoli orgánu hnutí. Měl však povinnost
podřizovat se ústřednímu vedení, jestliže byli všichni členové proti němu. Vůdce jmenoval
ústřední vedení a určoval také volbu župních, okresních i místních vedoucích.118 Sloučení
tří fašistických organizací bylo však spíše formální, jelikož jednotlivé organizace nadále
fungovaly zvlášť. Navenek však ČNST vystupovalo jednotně. 119 V roce 1940 měla
organizace ČNST nejvyšší počet členů a to přibližně 13 000. Na schůzích na Slovanském
ostrově nebo v Lucerně bývala velmi dobrá účast, počet účastníků se pohyboval okolo
dvou a půl tisíc.120
Říšský protektor Konstantin von Neurath sice na spojení českých fašistických
skupin naléhal, ale Sicherheitsdienst se k vytvoření ČNST-Vlajka stavěl velmi střízlivě.
V jedné jeho denní zprávě se konstatuje: Vytvoření ČNST-Vlajka je zřejmým pokusem o
rozšíření skupiny Vlajka vedené Rysem, který „se cítí jako budoucí vůdce českého národa
a nechává se odpovídajícím způsobem oslovovat svými příznivci“.121 Nacistům bylo
zřejmé, že hlavním motivem slučování je především posílení politického významu Vlajky
a osobní prestiže jejího „vůdce“.122
Důležitou součástí ČNST-Vlajky byla Česká pracovní fronta, která byla obdobou
Deutsche Arbeitsfront – Německé pracovní fronty. Vznikla v roce 1939 jako vlajkařská
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odborová organizace. V čele ČPF se vystřídalo několik vlajkařů, jmenovitě ing. František
Šimerda, dr. Jan Jílek, Alois Svoboda a Josef Hallman. Základním organizačním prvkem
této skupiny byly tzv. „závodní jednotky“, které podléhaly místnímu a krajskému
zmocněnci Vlajky. ČPF vydávala vlastní rozkazy pro své funkcionáře a vedení zavedlo pro
její členy ideová školení. V ústředním rozkazu ČPF ze 7. února 1941 byly zmíněny její
základní ideje: „Naší povinností je dbát o nerušený chod vojensky důležitých továren a
paralyzovat šeptanou propagandu, která svádí a navádí k sabotáži, která se snaží zavésti
do řad dělnických odpor před prací … Svůj úkol plníme poctivě, bez nás neměli by
zmocněnci a komisařští vedoucí ani potuchy o náladě nebo podvratných živlech v dílnách.
Zásluha o nerušený chod našich továren, zásluha o to, že není a nebude sabotáže, patří
především nám.“123
Idyla sjednocení v jednotnou organizaci však netrvala dlouho. První vážnější
rozpory se projevily mezi stoupenci Vlajky a Svatoplukových gard. Tento spor započal u
zástupce SG dr. Františka Smětáka, který byl velmi ambiciózní a začal intrikovat proti
samotnému Rysovi. Tomu se to však doneslo a 8. února roku 1940 Smětáka z hnutí
vyloučil. Na jeho vyloučení z Vlajky nelibě reagovali Arnošt Pořízka i Jakub Niemczyk. Ti
chtěli tuto událost projednat s Rysem, v ústředním sídle Vlajky v Myslíkově ulici však
došlo k velmi ostré výměně názorů, která se neobešla bez fyzického násilí. Rys ještě týž
den zbavil Pořízku vedení SG a na jeho místo byl jmenován Jaroslav Čermák. Rozzlobený
Niemczyk oznámil vystoupení Svatoplukových gard z ČNST-Vlajky a Svatoplukovy gardy
byly prohlášeny za samostatnou organizaci. Ta pak byla pro odlišení příležitostně
nazývána Fašistické Svatoplukovy gardy.124
Pořízka následně rozjel drsnou kampaň v Moravské Orlici namířenou proti Rysovi,
kde hlásal, že „Rys svou duševní méněcenností ohrožuje české národovectví“. Niemczyk a
Pořízka vydali 11. června 1940 leták namířen proti Rysově Vlajce, ve kterém se uvádělo,
že představitelé Vlajky jsou „židomilný Burda“, „položid Vetchý“, „marxista Viktorin“
(advokát a funkcionář vlajkařské mládeže), „sváteční dělník Hallman“ (pozdější vedoucí
vlajkařské České pracovní fronty), „pletichář Novotný“ (vedoucí pražské župy) a
„nafouklý Sokol“ (organizační vedoucí v ústředním vedení Vlajky).125 Jan Rys byl v tomto
komentáři ušetřen, ale jen proto, aby mu mohlo být adresováno následující poselství:
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„Pane Ryse-Rozsévači, jste obklopen smečkou kavárenských povalečů, existenčních
bankrotářů, karbaníků a opilců, a s těmito lidmi chcete obrodit český národ?“ Proto:
„Morava Vás odmítá: Vaše demagogické fráze, kterými krmíte český národ již celý
rok…Vaše podaření hnutí nemá ani legalitu.“ Pořízka začal Ryse opovržlivě označovat
jako „druhého Gajdu“ a „vlajkařského Švejka“.126
12. února 1940 musel Jan Rys vysvětlovat sekretáři říšského protektora a následně i
samotnému protektorovi, proč došlo k rozpadu ČNST-Vlajky. Rys tuto situaci svedl na
intriky ministra Havelky, což však bylo velmi nepřesvědčivé. Samotné ústředí Vlajky
nebylo ideově i programově zcela jednotné, Rys byl totiž spolu Thun-Hohensteinem a
Sokolem pro naprostou, ale podmíněnou spolupráci s okupanty jako rovný s rovným. Pro
bezvýhradnou spolupráci bez požadavků byli Edmund Freyburg st., Jaroslav Čermák,
Mohammed Abdallah Brikcius a František Teuner. Josef Burda měl v tomto směru
nevyhraněný názor.127
V květnu roku 1940 oznámila vystoupení z ČNST-Vlajky také Národní árijská
kulturní jednota, jejíž vedení bylo velmi nespokojeno s tím, že se neuplatnilo v činnosti
ústředního vedení Vlajky. Vlajka totiž skutečně byla v podstatě hlavně Rysovým
podnikem, energický a sebevědomý „vůdce“ vládl zcela autoritativně.128

2.1.2 Nástup Červenobílých
Zmíněné sloučení tří českých fašistických skupin aktivovalo ministra Jiřího
Havelku, který vyhledal bývalého člena direktoria Národní obce fašistické, dr. ing. Zdeňka
Zástěru, který byl jeden ze zakladatelů českého nacionalistického hnutí, které vzniklo na
počátku existence Československa a neslo název „Červenobílí“. Zástěra byl na konci
třicátých let ideově stále přesvědčeným českým nacionalistou a antisemitou, byl také
nepřítelem Gajdových fašistů a Vlajky. Havelka Zástěrovi nabídl finanční pomoc při
vydávání časopisu, který měl v rámci kolaborantských aktivit diskreditovat hnutí Vlajka.
Zástěra tak začal posléze vydávat deník Nástup Červenobílých.129
První číslo deníku vyšlo 21. října 1939, jako odpovědný redaktor, majitel a
vydavatel byl uveden Josef Opluštil. Úvodník do prvního čísla však napsal sám dr. Zdeněk
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Zástěra, který v něm sdělil, že tento nový týdeník „může být listem hrdého a poctivého
češství, které jediné bez receptů cizích -ismů, dovede připravit lepší a šťastnější příští
našemu národu v poctivé spolupráci v prvé řadě s našimi sousedy, stejně jako s národy
ostatními.“130
Deník se specializoval na útoky především proti Janu Rysovi a Josefu Burdovi.
V článku „Sluneční diktátor mystifikuje“ se psalo: „studující Rozsévač, skrývající se pod
jménem Rys, ozval se tento týden ve Vlajce. Přesně dle vzoru starých partajníků úmyslně
překrucoval fakta…“ O Burdovi se psalo: „Jeden židobijce ze Sposaku, nyní eso Vlajky,
společně se židy obíral árijce rukou nedílnou…“ Vlajka byla označována jako „pochybná
společnost drabantů a proskribovaných lidí“. Z Ryse byl udělán lhář, z Burdy bývalý
spolupracovník Židů.131
Nástup Červenobílých pod vedením Zdeňka Zástěry však po roce zanikl a sám
Zástěra byl zatčen gestapem. Zástěra organizoval a také financoval určité skupiny osob,
které se snažily narušovat průběh veřejných schůzí Vlajky.132 Dalšími takovými byli tzv.
„niemczykovci“ z Moravské Ostravy, kteří od jara 1940 také chodili na shromáždění
Vlajky, aby vystoupení vlajkařů rušili.133

2.1.3 Rys kontra Moravec
Spor mezi Janem Rysem a Emanuelem Moravcem započal již v roce 1940, kdy
Vlajka proti Moravcovi vystoupila ve svém deníku.134
Bývalý plukovník Emanuel Moravec si do roku 1942 udržoval od Vlajky odstup.
Poté, co se Moravec stal ministrem školství a lidové osvěty, se jej snažil Jan Rys očernit u
velitele německé policie Horsta Böhme, u vedoucího gestapa Hanse-Ulricha Geschkeho či
v deníku Vlajka, kde Rys připomínal Moravcovu účast v legiích a tehdejší zednářství.135
Moravec však na Rysovy útoky reagoval také útokem a 30. března 1942, už tedy jako
ministr školství a lidové osvěty, podal u státního tajemníka Karla Hermanna Franka
stížnost na chování Vlajky a zejména na jejího vedoucího Jana Ryse, dále také na dalšího
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vlajkaře Josefa Burdu.136 Hnutí Vlajka prohlásil za kontraproduktivní, rozbíjející frontu sil
snažících se spolupracovat s říšskými orgány.137
K.H. Frank si na základě těchto stížností pozval Jana Ryse 18. dubna 1942 a ostře
ho varoval před dalšími štvanicemi proti Moravcovi. Sdělil mu také, že počínaje 21.
dubnem 1942 zastavuje veřejnou činnost hnutí Vlajka na tři měsíce (vnitřní činnost Vlajky
však zastavena nebyla). Rysovi také přímo řekl, že bude-li nadále vyvíjet činnost proti
Emanueli Moravcovi, bude poslán do koncentračního tábora.138
Přestože Emanuel Moravec naznačoval snahu k smíru, Rys nebyl ochoten přistoupit
na toto usmíření. Moravec totiž v tu dobu připravoval všeobecnou organizaci mládeže
s povinným členstvím, tzv. Kuratorium pro výchovu mládeže, zkráceně Kuratorium. Do
této organizace by logicky přebral většinu Mládeže Vlajky, což by pro skomírající Vlajku
představovalo další velmi vážnou ztrátu.139 Kuratorium pro výchovu mládeže mělo činit
českou mládež vnímavou pro opatření, která byla z německého hlediska nezbytná při
řešení protektorátní otázky.140 Jednalo se tak o záměr vytvořit povinnou mládežnickou
organizaci, která by s výjimkou branné výchovy plnila podobné úkoly, jako měla
Hitlejungend.141
Po nástupu nového zastupujícího říšského protektora Kurta Daluegeho zintenzivnil
Jan Rys svou kritiku Emanuela Moravce. Opět se jej pokoušel dehonestovat u některých
představitelů německé policie.142 Neustálé ataky proti Moravcovi však nemohly zůstat bez
následků, 19. září 1942 bylo úřední cestou zakázáno vydávání Hlavní korespondence
ČNST – Vlajky. Na tento zákaz reagovalo hnutí otevřeným dopisem členů:
19. září t.r. zastavilo ministerstvo lidové osvěty – tiskový odbor naši „Hlavní
korespondenci“. Reprezentace je jasná: Ministr lidové osvěty Emanuel Moravec,
přednosta tiskového odboru, druhý legionář, Benešův legrační rada a spolupracovník
pověstného Hájka ze „Zamini“, vrchní rada Melč. Bylo by tedy zbytečné lámat si hlavu,
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proč těmto pánům hnutí ani Hlavní korespondence nesedí, jest jen kupodivu, že stále ještě
se někteří lidí dávají unášet bláhovou domněnkou, že toto jsou zbraně, kterými by bylo
možné utlouct politicko-ideové bojové hnutí, které je v českém prostředí již téměř třináct let
předbojovníkem nacionálně socialistického řádu, mělo pravdu, má pravdu a bude mít i
vítězství.143
Jan Rys také dále uvedl, že nebude prosit o zrušení zákazu. V tuto dobu však již
byli první funkcionáři Vlajky za mřížemi a následovala internace nepohodlných vlajkařů
do Německa. V prosinci 1942 byl vydán rozkaz k zatčení Jana Ryse a Josefa Burdy a jejich
umístění v koncentračním táboře Dachau.144
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3

Teorie vůdcovství
Pro tuto bakalářskou práci jsem zvolila koncept teorie leadershipu, neboli teorii

vůdcovství. Jeden z hlavních cílů totiž je popsat práci vůdce Jana Ryse v hnutí Vlajka.
Tento „vůdce“ byl v čele Vlajky od dubna roku 1939 až do roku 1942, kdy byl Rys zatčen
a umístěn do koncentračního tábora v Dachau. Jan Rys výrazně ovlivnil a změnil politiku a
ideologii tohoto hnutí. Samotné vůdcovství má hned několik modelů, ve kterých je
popisováno, jaký konkrétně by měl vůdce být, jaké by měl mít vlastnosti, jakým způsobem
vede své následovníky či jak stanovuje dané cíle skupiny.
V následujících podkapitolách definuji samotné vůdcovství, zmiňuji, co zahrnuje
vůdcovský princip a jaké jsou hlavní úlohy vůdce. Dále je zde popsáno několik vybraných
teorií, které by mohly odpovídat Rysovu „vůdcovství“. Závěrečná podkapitola obsahuje
celkové shrnutí teorie vůdcovství a jsou zde již vybrány konkrétní modely, které
odpovídají chování Jana Ryse.

3.1 Vůdcovství
Vedení lidí bývá definováno jako proces, kdy jeden člověk skupiny ovlivňuje
ostatní k dosažení cílů dané skupiny. Vůdčí roli v dané skupině může mít formální
vedoucí, ale může ji převzít i kdokoliv jiný ze skupiny, kdo má větší vliv.145 Úloha vůdce
spočívá v podpoře koordinace činnosti, vůdce je oporou, která upravuje, pozměňuje,
přizpůsobuje a znovu uspořádává celkový úkol.146
Určité teorie vedení tvrdily, že schopnost vedení je vrozená. Předpokládalo se, že
někteří lidí se rodí s určitými rysy (rozhodnost, asertivita, iniciativa, sebejistota), které
předurčují k vedoucí roli.147 Naproti tomu jiné přístupy tvrdí, že efektivnímu vedení je
možné se naučit a že se nezbytně nejedná o vrozenou vlastnost. Jde o obhajobu
participativních stylů.148 Na základě výzkumu chování a vlastností vůdčích osobností byly
vymezeny čtyři základní kompetence vůdců, a to řízení pozornosti – vize těchto vůdců
poutala pozornost a vzbuzovala oddanost, řízení významu – vůdci byli schopní
komunikátoři, schopní vyjádřit své myšlenky srozumitelným způsobem, byli odborníky na
třídění informací, řízení důvěry – důvěra vůdců vyplývala z jejich důslednosti v záměrech,
145
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řízení sebe sama – vůdci dokázali skvěle rozpoznat své schopnosti a využívat je, uměli
identifikovat své slabiny a pracovat na jejich překonání.

3.2 Princip vůdcovství
Vůdcovský princip je zřejmě jeden z nejrozporuplnějších konstitutivních znaků
extremismu. A to především kvůli míře a intenzitě toho, co musí zahrnovat, aby
vůdcovským principem byl. Rozpoznáváme dvě základní složky vůdcovského principu,
které mohou být nestejně výrazně zastoupeny, avšak vždy jsou nerozlučně spojeny.149
První složkou je samotný Vůdce, jenž je neomezený, vládcem nad životy „svých“ lidí. Na
jeho rozhodnutí se nevztahuje naprosto žádná norma, je totiž tvůrcem veškerých norem.
Vůdce určuje směřování své organizace a v případě převzetí moci i celého státu. Vůdce
stojí nad mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní.150 Druhou složkou vůdcovského
principu je hierarchická struktura. Vůdce je v ní vrcholem pyramidy, její nejnižší stupínky
jsou považovány za Vůdcovu prodlouženou ruku. Vůdce a jednoznačnost existence
vůdcovské hierarchie je podmíněna pragmatickými nebo ideologickými důvody.151

3.3 Teorie vůdcovství
Vůdcovství je určité chování v organizaci, které začali vědci podrobněji studovat od
začátku dvacátého století. První teorie byly zaměřeny na lídry (teorie rysů), ale také na to,
jaké vybudoval lídr vztahy se svou skupinou (teorie chování). 152 V této podkapitole bude
zmíněno hned několik konkrétních teorií vůdcovství.

3.3.1 Teorie rysů
Na počátku dvacátého století byl výzkum vůdcovství zaměřen zejména na rysy
daného lídra, které poté mohly sloužit k odlišení lídrů od nelídrů. Záměrem tohoto
výzkumu bylo objevit jeden či více rysů, kterým disponují pouze lídři. Zkoumány byly
například tyto rysy: postava, zjev, společenská třída, emocionální stabilita, plynulost
vyjadřování a společenskost. I přes snahu vědců bylo prozatím nemožné identifikovat rysy,
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kterými by disponoval pouze lídr a nikdo další. Pozdější pokusy však dané rysy odhalily.
Jednalo se o šest rysů, které jsou typické pro úspěšného lídra: vnitřní dynamika, touha vést,
poctivost a čestnost, sebedůvěra, inteligence a důležité znalosti pro danou práci. 153
Charakteristické rysy lídrů však podle vědců nestačí, jelikož nezachycují vztahy
mezi lídry a skupinami a faktory situace. Proto se výzkum ve čtyřicátých až šedesátých
letech zaměřil na styl chování, které je pro lídry typické. Vědci tak dospěli k závěru, že jeli něco na lídrech výjimečného, je to především jejich chování.154

3.3.2 Teorie chování
Teorie chování se zaměřila na klíčové determinanty chování lídrů, lidé se mohou
stát vůdci pomocí výcviku. O chování lídrů existuje několik hlavních studií. Následně
zmíním tři z nich.
Výzkumy, které byly provedeny univerzitou v Iowě a byly vedeny Kurtem
Lewinem, se zaměřily na tři konkrétní styly vůdcovství. První z nich je autoritativní styl,
kdy lídr směřuje k centralizování pravomoci. Další je demokratický styl vůdcovství, kdy
lídr na svoji skupinu deleguje pravomoci a podporuje participaci při rozhodování. Liberální
styl poskytuje skupině určitou volnost při rozhodování a vykonávání daných úkolů.
Demokratický styl se však ukázal jako ten nejefektivnější.155
Výzkumy, které byly provedeny na Ohio State University, identifikovaly dvě
důležité charakteristiky chování lídra. Vědci analyzovali více než 1 000 vlastností a dvě
z nich se ukázaly pro lídry společné. Jedná se o iniciování struktury a úctu. Iniciování
struktury je daný rozsah, v němž je lídr schopen definovat strukturu své role a rolí členů
skupiny při plnění stanovených cílů. Lídr zároveň disponuje velkou mírou úcty a pomáhá
ostatním členům skupiny, je také ohleduplný k názorům a pocitům.156 Výzkum však došel
také k závěru, že lídr, který měl vysoké skóre v obou zmíněných vlastnostech (tzv. „dvojitý
lídr“), dosáhl častěji vyšší výkonnosti skupiny a také vyšší spokojenosti. Disponuje tedy
velkou mírou úcty a současně také rozsáhlým iniciováním struktury.157
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Další výzkumy byly provedeny univerzitou v Michiganu a měly stejný cíl,
identifikovat charakteristiky chování lídrů, které mají vztah k efektivnosti. Vědci dospěli
k tomu, že lídři jsou zaměřeni na konkrétní osoby, považují vztahy mezi lidmi za důležité a
respektují osobní zájmy. Druhý typ lídrů se zaměřuje na splnění skupinových úkolů a členy
skupiny považují za „pracovní nástroje“. Závěry těchto výzkumů dávaly přednost lídrům,
kteří jsou zaměřeni na lidi. Ti totiž vykazovali vyšší produktivitu.158

3.3.3 Kontingenční teorie
Kontingenční teorii pro vůdcovství formuloval Fred Fiedler. Jeho model říká, že
efektivní výkon skupiny závisí na správném spojení mezi stylem vztahů lídra s jeho lidmi a
také mezi mírou, v níž lídr kontroluje a ovlivňuje dění. Tato teorie je založena na
předpokladu, že určitý styl vůdcovství by mohl být nejefektivnější v závislosti na různých
situací. Žádný styl vedení tedy není nejlepší, jelikož záleží spíše na dané situaci.159
Fiedler představuje odlišné situace a odlišné typy vůdců. Vůdce se dělí na úkolově
motivovaného a vztahově motivovaného.160

3.3.4 Situační teorie
Situační teorie je jedna z nejuznávanějších teorií. Zformulovali ji Paul Hersey a
Ken Blanchard. Tato teorie říká, že různé situace vyžadují odlišné vedení. Dobrým vůdcem
je tedy osoba, která adaptuje svůj styl vedení průběžně dle dané situace. 161 Dle této teorie
je úspěšné vůdcovství definováno výběrem správného stylu vedení, který je zároveň
v souladu s připraveností následovníků lídra. Připravenost je míra schopností a ochoty lidí
splnit určitý úkol.162 Záleží tedy na dané situaci a podle té je zvoleno konkrétní vedení.
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3.3.5 Participativní teorie
Tato teorie je založena na vztahu vůdcovského chování a spoluúčasti při
rozhodování. Říká, že chování lídra se musí měnit tak, aby odpovídalo struktuře úkolu. Pro
plnění úkolů je potřeba zapojit i ostatní členy skupiny či organizace a využít tak jejich
přínos. Tato participace členů by měla přinést větší kvalitu v rozhodování. Při zapojení
členů do rozhodování se předpokládá i větší nasazení při plnění úkolu. Chování lídra se
musí měnit tak, aby odpovídalo struktuře úkolu. Model má normativní charakter a
poskytuje soubor jasně daných norem, které by měl lídr používat, chce-li určit rozsah
spoluúčasti při rozhodování.163

3.3.6 Model vztahu cesty a cíle
Tento model je v současné době jedním z nejrespektovanějších přístupů k objasnění
vůdcovství. Teorie říká, že úlohou lídra je pomáhat svým lidem při plnění jejich cílů a
poskytovat jim návod a podporu pro to, aby byly jejich cíle v souladu s celkovými cíli
organizace. Teorii formuloval Robert House, který stanovil čtyři způsoby chování lídra:
direktivní styl (říká podřízeným, co mají dělat, rozvrhuje veškerou práci a poskytuje
konkrétní vedení při plnění úkolů), podporující lídr (ten je přátelský a má zájem o potřeby
svých lidí), participativní lídr (radí se se členy skupiny a zároveň využívá jejich náměty při
rozhodování) a lídr zaměřený na výkon (ten stanoví významné cíle a očekává, že jeho lidé
budou podávat vysoký výkon). House předpokládal, že je lídr flexibilní, tudíž může podle
této teorie stejný lídr používat všechny styly v závislosti na situaci.164

3.3.7 Transakční a transformační teorie
Transakční teorie se vyznačuje tím, že lídři vedou a motivují své lidi ve směru
dosažení stanovených cílů tím, že přesně definují a vyznačují jejich role a úkoly.
Transformační lídři naopak inspirují své stoupence, aby přetvářeli své vlastní zájmy ve
prospěch organizace a jsou schopni mít na stoupence opravdový a mimořádný vliv a docílit
tak stavu, kdy členové skupiny pracují více, než je jejich povinností.165 Teorie je tedy
založena na dané interakci mezi lídrem a jeho následovníky.
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Transakční a transformační lídři nejsou zcela protichůdné póly, transformační
vůdcovství je špičkou transakčního vůdcovství. Důkazy, které prokazují mimořádnost
transformačního vůdcovství, jsou velmi přesvědčivé. Např. mnoho výzkumů v USA,
Kanadě či Německu, které byly zaměřeny na důstojníky v armádě na všech úrovních,
ukázaly, že transformační lídři jsou mnohem efektivnější než jejich transakční protějšky.166

3.3.8 Charizmaticko – vizionářské vůdcovství
Charismatický vůdce je nadšený lídr se sebedůvěrou, jehož osobnost ovlivňuje lidi
tak, že se chovají jinak, než by se chovali za jiných okolností. Zároveň má vizi a je
ohleduplný. I když je vize často spojována s charismatickým vůdcovstvím, vizionářské
vůdcovství přesahuje rámec charismatu, jelikož je schopné formulovat a sdělovat reálnou,
přesvědčivou a atraktivní vizi budoucnosti. Vize by měly poskytnout lidem jasnou a
přesvědčivou představu, která rezonuje s jejich emocemi a vyvolá nadšení a energii
dosáhnout cíle organizace. Zároveň je nutné, aby lidé v organizaci věřili, že je vize
dosažitelná. Vize, které jsou jasně vyjádřené a formulované, si lidé snadno představí.167

3.3.9 Týmové vůdcovství
Vůdcovství se stále častěji dostává do kontextu s týmovou prací. Úloha lídrů v dané
skupině roste v souvislosti s četností využívání týmů v organizacích. Úloha týmového lídra
je odlišná od úlohy tradičních lídrů. Mnoho lídrů však není připraveno na zvládnutí takové
změny. Týmový lídr musí ovládat např. trpělivost při sdílení informací, schopnost
důvěřovat lidem či vědět, kdy intervenovat. Efektivní týmový lídr správně balancuje mezi
tím, kdy nechat tým samostatně pracovat a rozhodovat a kdy je vhodné se angažovat.168

3.4 Teorie vůdcovství a Jan Rys
Vůdcovství je proces ovlivňování následovníků na základě různých typů mocí.
Zároveň má však mnoho různých forem – vizionářských a oportunistických, kolektivních a
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individuálních, ale také transformačních. Vůdčí osobnost má tedy jistý vliv na ostatní členy
skupiny, aby společně dosáhli stanovených cílů.169
Aby mohli lídři ovlivnit činnost svých následovníků, potřebují moc. Důležitá je
legitimní moc, která vyplývá z postavení lídra v organizaci. Další je donucovací moc, která
je dána tím, že vůdce může kontrolovat a trestat. Moc, která plyne z charakteru osobnosti,
vzniká díky osobnostním rysům jednotlivce. Je však také důležité, aby vůdci vytvářeli
prostředí důvěry, jejich následovníci totiž chtějí lídry, kteří jsou důvěryhodní.
Důvěryhodnost je míra, nakolik lidé vnímají určitou osobu jako poctivou, kompetentní a
schopnou je inspirovat. Hlavní součást důvěryhodnosti je čestnost, která je pro vůdcovství
nezbytná.170
Ze zmíněných typů teorií je pro popis vůdcovství Jana Ryse ve Vlajce nejvhodnější
především teorie chování a konkrétně tedy autoritativní styl vedení. Vůdce podle této
teorie totiž směřuje k centralizování pravomocí, je v centru veškerého dění a svým
stoupencům direktivně předkládá úkoly a cíle skupiny. Toto vše odpovídá událostem, které
nastaly, když se do vedení Vlajky dostal Jan Rys. Ten se v dubnu roku 1939 stal po
Jindřichu Streiblovi dominantním a autoritativním vedoucím hnutí, dokonce byl
oslovován titulem „vůdce“, od kterého však muselo být později upuštěno. Rys také
jmenoval nové ústřední vedení hnutí, do kterého si dosadil Burdu, Thun-Hohensteina,
Polívku a Cyphellyho. Stanovil také nové ideové zásady, které vyjadřovaly směřování a
politické cíle Vlajky. Jan Rys byl na rozdíl od předchozího vedoucího Vlajky Streibla pro
kolaboraci s nacistickým Německem. Právě kvůli tomu se od nového ústředního vedení
hnutí postupně distancovali někteří ze zakladatelů původní prvorepublikové Vlajky. Ti
hnutí sami opustili nebo byli vyloučeni. Projevuje se zde tedy absolutistické řízení hnutí,
když někdo nesdílel stejné názory jako Jan Rys, byl z hnutí vyloučen.
Rysovo vedení Vlajky má zároveň prvky transakční teorie, jelikož podle této teorie
vedou lídři své stoupence ve směru přesně daných cílů a definují role. Vlajkaři tak nadšeně
přijali Rysovy nově stanovené politické cíle a ideové zásady. Rys by však mohl být i
transformačním lídrem, který inspiruje své stoupence, aby přetvářeli vlastní zájmy ve
prospěch organizace a má na ně mimořádný vliv. Členové Vlajky tak skutečně mohli měnit
své osobní zájmy ve prospěch hnutí a stali se z nich Rysovi oddaní následovníci.
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Jan Rys by se dal také charakterizovat jako charismatický vůdce, jelikož tento
vůdce má určitou sebedůvěru a dokáže ovlivnit své následovníky. Rysovi sebedůvěra
rozhodně nechyběla a vlajkaře dokázal ovlivnit především svým tvrdým antisemitismem.
Ten byl pro veřejnost známý již v roce 1938, kdy mu vyšla kniha Židozednářství – metla
lidstva. Antisemitismus byl však přítomen v téměř každé Rysově přednášce či projevu.
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4

Ideové proměny hnutí Vlajka
Na ideové základy Vlajky působila v počátcích vzniku hnutí především filozofie

prof. Františka Mareše. Ten sám v prvním čísle prvního ročníku Vlajky její ideologii
rámcově formuloval. Byla to ideologie aktivního idealismu.171 Mareš byl velký
obdivovatel italského fašismu a Benita Mussoliniho. Kromě Mareše byl dalším ideologem
Vlajky také básník Viktor Dyk. Oba bojovali za národní myšlenku proti Masarykovu
realismu.172 Sama Vlajka převzala z Marešovy filosofie pouze něco, především jeho pojetí
národa. Byla však velmi poznamenána Marešovým filosofickým patosem, který zejména u
mnoha studentů dovedl vyvolat nadšení a hluboké národní cítění.173
Poté, co se vedení hnutí dostal Jan Rys, se začala ideologie Vlajky proměňovat.
Prvorepubliková Vlajka byla původně pročesky orientovanou nacionalistickou organizací,
během Druhé republiky se hnutí zradikalizovalo a v období protektorátu se z Vlajky stala
kolaborantská organizace. Mezi původní, prvorepublikovou, Vlajkou a Vlajkou za
protektorátu jsou velmi patrné ideové, ale i personální rozdíly. Byly to dvě naprosto
odlišné organizace. Tento zásadní obrat ve vývoji hnutí zapříčinil jistou kontroverznost.

4.1 Prvorepubliková Vlajka
Mimo Národní ligu a Národní obec fašistickou se na konci dvacátých let, v období
hospodářské krize, na české nacionalistické scéně objevila nová fašistická organizace –
Vlajka. V roce 1930, kdy vznikl politický klub Vlajka, bylo v programu především tzv.
novodobé národovectví, směsice českého nacionalismu, rasismu, volání po autoritativním
státu a vládě pevné ruky. V programu bylo také odmítání německého nacismu, jednak
z národnostních důvodů, jednak proto, že jej shledávali příliš socialistický.174 Vlajka měla
jednoznačně protiněmecké zaměření. Sociální program Vlajky byl obdobný cílům NOF a
Národní ligy. Řízené hospodářství či korporativní stát vycházející z Mussoliniho Charty
práce byly Vlajkou uvítány jako příklady stavovského fašistického státu. Vlajkaři byli
zároveň zastánci katolické církve a nekompromisní antisemité. Ideologie Vlajky spočívala
v odmítání komunismu a marxismu, vyhrocenému nacionalismu, kritice zednářů. Vlajkaři
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byli zarytými obhájci pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského, čímž
manifestovali souhlas s prof. Marešem, který jako historik věnoval podstatnou část života
hájením jejich pravosti.175
Obsah vlajkařské ideologie tvořilo trojí pro a proti. Vlajka byla proti
demoliberalismu, partajnictví a pokrokářství. Naopak byla pro nacionalismus, stavovské
zřízení a křesťanskou morálku.176 Podstatou ideologie vlajkařů je český nacionalismus,
vypracovaný v rámci tradičního českého antisemitismu. Antisemitské bouře pražských
vysokoškoláků měly velký vliv na založení klubu Vlajka. Kolem vlajkařského
nacionalismu je následně rozvíjena ideologie hnutí, ale i jeho program.177 Ideologické
myšlení vedlo v této době dvěma směry. Jedním směrem bylo směřování na nebezpečí
sionistického spiknutí a druhý směr vedl k „hradní“ politice a politickým problémům
v zemi. Druhý směr byl však pokračováním toho prvního, jelikož šlo o politiku
protinárodní, ve službách sionismu.178
Ideálem pro Vlajku ještě zcela nebyla ani fašistická Itálie, protože jim zde chyběl
antisemitismus. Velké sympatie však vlajkaři projevovali k Pilsudského Polsku –
s některými podobnými polskými organizacemi, jako byly Narodowo-Spoczna Partia
Radykalna (NSPR) a Avangarda Państwa Narodowego (APN) z Katovic a Poznaně,
udržovali v té době pravidelné kontakty, a dokonce uvažovali o svolání společného
všeslovanského Antisionistického kongresu do Prahy. Vzhledem k tomu, že polské
organizace byly stejně bezvýznamné jako Vlajka a oběma stranám chyběly finance, akce
se nakonec neuskutečnila.179 Hnutí Vlajka v roce 1933 propagovalo zřízení PolskoČeskoslovenské konfederace, která se měla jmenovat „Severoslávie“ a měla být „jedinou
hrází proti přívalu germánství a bolševictví“. V srpnu téhož roku se Jan Vrzalík a Jožo
Hritz vydali do Polska, aby navázali styky s polskými nacionalisty. Další cestu podnikl
Vrzalík s knížetem Karlem Schwarzenbergem. Poláci přijeli také do Prahy, a to na jaře
roku 1934, kdy byla ustanovena Československo-polská liga, v jejímž výboru byli výše
zmínění Jan Vrzalík a kníže Karel Schwarzenberg, dále Jožo Hritz, dr. Josef Chlubna, dr.
Karel Baxa a prof. Karel Domin. V létě se pak vydala skupina československých studentů
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opět do Polska na konferenci mladých polských nacionalistů.180
Pro vlajkaře se začala měnit situace v polovině třicátých let. Zavrhli svůj původně
odmítavý vztah k nacismu, zlepšili svůj poměr k Itálii a našli nový ideál, který jim
imponoval zcela bez výhrad, totiž generála Franka a falangisty ve Španělsku.181
Po vytvoření Hnutí za nové Československo byl vydán manifest, který byl
přetiskován v Národní výzvě: „Jsme jediné samostatné hnutí první generace svobodného
státu. Jsme první a jediné politické hnutí, které nebylo založeno starými partajníky a jsme
jediné hnutí, které nemá ve svých řadách ani jednoho starého politického profesionála.
Jdou s námi všichni mladí kamarádi, kteří jsou dnešním řádem nejvíce biti a jdou
s námi staří dobří spolubojovníci, jimž staré partajnictví dosud zošklivilo každou politickou
činnost.
Nebudeme podle způsobů partajnických předvolebních slibů namlouvati každému
jednotlivému stavu, co všechno pro něj uděláme. Zájem celku je nad zájmem jednotlivce!
Naše lidové hnutí má před sebou vysoký cíl, kterého také všemi zákonnými
prostředky dosáhne: Novodobý národní stát ve smyslu opravdové národní solidarity.
Naše hnutí obsahuje příslušníky všech vrstev bez věkového rozdílu, pokud jsou
národně uvědomělí, státu věrní a nedopustili se činů nečestných.“182
Ve druhé polovině třicátých let Vlajka-Hnutí za nové Československo stanovila
ideologické požadavky, které jsem již zmínila v kapitole 1.5. Hlavním ideologem Hnutí za
nové Československo byl Stanislav Sousedík.183
Ideologický obrat Vlajky ve vztahu k nacismu se začal rozvíjet poté, co se moci
chopil Adolf Hitler. Ještě v roce 1931 psal časopis Vlajka, že Hitler ohrožuje světový mír,
o tři roky později však vlajkařům imponovala jeho rozhodnost, se kterou rozbil německou
levici. Zároveň členové Vlajky vyslovili obdiv za noc dlouhých nožů a za odstranění
opozice uvnitř nacistického režimu.184 Obrat Vlajky k nacistickému Německu podpořily
také návštěvy vlajkařů, např. Jana Vrzalíka.185 Jak jsem však zmínila v kapitole 1.5, stále
ještě nedošlo k otevřenému příklonu k hitlerovskému nacionálnímu socialismu.
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4.2 Ideologie druhorepublikové Vlajky
Až v roce 1938 zpravodajské orgány československé armády kvalifikovaly činnost
Vlajky jako státu nebezpečnou a upozornily také na možnost špionáže ve prospěch
Německa. V létě stejného roku, kdy vrcholilo ohrožení republiky, došlo k zastavení všech
tiskovin hnutí.186
Na podzim roku 1938, po Mnichovské dohodě, se stala Vlajka teroristickou
organizací. Neustálý nátlak na vládu stále gradoval, došlo k výhrůžkám pumovými
atentáty, ale také k plánování státního převratu či zřízení vlastní tajné rozhlasové vysílačky
na odtrženém území v Kozolupech u Plzně. Dále Vlajka poměrně ostře útočila na
Beranovu vládu. Toto vše byly důvody, kvůli kterým vláda 11. listopadu 1938 činnost
hnutí zakázala. Tento zákaz znamenal pro agresivně-aktivistické jádro Vlajky odchod do
ilegality. Vnitřní struktura hnutí se v této době diferencovala na maffisty a na ty, co
vyčkávali budoucí vývoj. Vůdce maffistů Jan Rys se fakticky stal dominantní osobou a byl
předurčen k vedení Vlajky.187 Legální zůstal nadále pouze vzdělávací spolek Vlajky
Novočeská beseda, jehož hlavní náplní činnosti byla distribuce spisu Jana Ryse
Židozednářství – metla světa, který v té době právě čerstvě vyšel.188
Poměr Vlajky k nacistickému Německu byl dvojaký – na jedné straně německé
nebezpečí a na druhé straně velké sympatie k nacistickému antisemitismu.189 Hnutí Vlajka
otevřeně neschvalovalo spolupráci s německými nacisty. K otevřené spolupráci s nacisty se
Vlajka přihlásila až po vzniku Protektorátu Čechy a Morava.
Charakteristicky vyjadřovaly ideovou atmosféru Vlajky letáky, vydávané
samotným hnutím. Po mnichovských událostech to byl například leták s nápisem „Přišli
vás zase oklamat! Co teď?“, v němž se, kromě jiného, uvádělo: „Všechny složky národa se
musí spojit v jednotný bojový nástup. Soustřeďujeme tvořivé síly Nového Československa.
Voláme Vás pod jeho vlajkou do boje za nový sociální stát stavovský podle zásady jeden
slovanský celek, jednotná výchova, jeden cíl, spravedlnost pro členy národní a slovanské
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pospolitosti.“190
V programu Vlajky-Maffie byl zahrnut odklon od demokracie k autoritativnímu
režimu. Vznikla celá řada nových fašistických a fašizujících organizací, které měly
vyhraněný nacionalistický a antisemitský program. Ve vlajkařském pojetí demokracie šlo
především o absolutizaci negativních projevů partajnictví a politikářství. Vlajkařskou
ideologii narušil i jeden paradox: vlajkaři byla kázána křesťanská morálka, jejímž
základním imperativem je „Miluj bližního svého!“, ideologie Vlajky však vystupovala
nenávistně proti Židům a hnutí neváhalo organizovat jejich surové pronásledování.191
Dramatické období tzv. druhé republiky je považováno za ostudné a politicky
krajně reakční. Řada fašistických a fašizujících skupin se prosazovala štvavými
tiskovinami a akcemi, které však neměly větší ohlas, ani velkou podporu obyvatelstva.
Beranova vláda měla tyto extremistické skupiny, včetně Vlajky-Maffie, v podstatě pod
kontrolou. Antisemitský terorismus druhorepublikové Vlajky se stal předznamenáním
protižidovského terorismu v období protektorátu. Avšak většina řadových vlajkařů, ale i
funkcionářů místních Vlajek, o tomto terorismu nic nevěděla. Ve vedení Vlajky-Maffie se
etablovalo budoucí vedení protektorátní Vlajky.192

4.3 Vlajka v období protektorátu
V ilegální Vlajce se stal vůdcem maffistů Jan Rys, který byl velmi dominantní
osobou hnutí.193 Jak již bylo zmíněno, v dubnu roku 1939 se Jan Rys stal i faktickým
vůdcem celého hnutí.194 Od tohoto nového radikálního vedení Vlajky se postupně
distancovali někteří ze zakladatelů hnutí ze třicátých let, jimž byl vlastní především
nacionalismus, ale také fašismus italského typu. Nikoliv však nacionální socialismus. Proti
Janu Rysovi se postavili zejména po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Nejeden z nich
totiž považoval Němce za stejné nepřátele jako Židy. Těmi, kteří si od hnutí Vlajka drželi
odstup, byli například Stanislav Sousedík nebo třeba bývalý vedoucí hnutí Jindřich
Streibl.195
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Krátce poté, co se vedení Vlajky ujal Jan Rys, bylo také vyhlášeno několik nových
ideových zásad. Ty obecně vyjadřovaly politický cíl Vlajky, která chtěla po vzoru nacistů
budovat český nacionální socialismus v duchu třídního smíru, v rámci úzké spolupráce
s árijskými národy a v nesmiřitelné konfrontaci s židozednářským demoliberalismem.196Na
konci roku 1939 se ve Vlajce intenzivně pracovalo na ideologické brožurce. Ideologové se
tak mohli opírat o konkrétní prameny, které byly závazným východiskem. Autory této
brožurky byli fanatický odpůrce židozednářů Jan Rys a dva pražští advokáti, dr. Václav
Cyphelly a dr. Oldřich Ducháč. Mezi další ideology patřili dr. Karel Lenk, Mohammed A.
Brickius, odborníkem na ekonomii byl dr. Jan Jílek, otázkám kultury se věnovali Oldřich
Novotný, Zdenko Vaněk, R.V. Špilar, V. Bernášek, na masarykismus byl specializován
generál zdravotní služby dr. Bohumil Konopásek, problematikou mládeže se zabýval lékař
dr. František Teuner, antisemitskou tematiku zpracovávali Emil Šourek a Karel Loula.197
Politický program hnutí Vlajka byl v této době stanoven takto:
-

národní pospolitost: podřízení jednotlivce vyššímu celku, národu, tj. prakticky
totalitní, autoritativní státní zřízení,

-

sociální spravedlnost: základem blahobytu je práce a nikoli zlato, kapitál je
prostředkem a nikoli účelem, kapitalismus musí sloužit národu,

-

křesťanská morálka: vrátit úctu k rodině, čestnost a důvěru do života v národě i
mezi národy,

-

kamarádská spolupráce a árijskými národy: přihlášení se k novému světovému
názoru, jímž je nacionální socialismus (zahrnující také rasisticky pojaté
„árijství“).198
Součástí vlajkařské protektorátní aktivity byl především nenávistný antisemitismus.

Přístup k této otázce byl zcela jednoznačně vyjádřen heslem: „Dobytek do chléva – Židy do
ghetta.“199 Vlajkaři se však orientovali také na svůj boj proti tzv. bílému židovství, což
znamená proti těm „árijcům“, kteří „zradili svou vlastní krev a stali se přisluhovači
Židů“.200 Během protektorátu byl zaveden pozdrav vztyčenou pravicí se slovy „Vůdci
zdar“ a oslovení „kamaráde“. Existoval všestranný souhlas v tom, že se nevybíravým
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způsobem útočí na Židy a požaduje se urychlené „řešení židovské otázky“
v protektorátě.201 Dosáhlo se také toho, že protektorátní vláda schválila nařízení o vyřazení
Židů z veřejného života. Toto vyřazení bylo údajně zájmem říše.202 Systém
diskriminačních opatření byl velmi široký a neustále se zdokonaloval. Židé měli zákaz
vstupu na různá náměstí, do určitých ulic a parků. Dále platil zákaz na návštěvy divadel,
kin, knihoven, sportovních podniků a zábavních zařízení, také plováren a veřejných
lázní.203
Hnutí Vlajka mělo podle nacistických záměrů působit v protektorátu jako rušitel,
ale zároveň mělo usměrňovat politický život v proněmeckém duchu. Úřad říšského
protektora byl vlajkařské koncepci nakloněn, rozhodně však nepřicházelo v úvahu předání
moci Janu Rysovi. Silný vliv Vlajky by v českých zemích vytvořil ohnisko neklidu, což by
bylo proti zájmu nacistů.204
Byla-li prvorepubliková Vlajka orientována spíše na italský fašismus, je Rysova
protektorátní Vlajka orientována na nacistické Německo. Vlajkaři uvěřili některým
Hitlerovým výrokům, které byly adresovány českému národu, a byli přesvědčeni o tom, že
to Adolf Hitler myslí dobře a že zaujmou přední místo v jeho nově uspořádané Evropě. To
byla však pouze politická naivita, neboť vztah Hitlera a nacistů k českému národu byl vždy
nepřátelský.205
V létě roku 1940 vedení Vlajky zorganizovalo „ideové kurzy“ pro své stoupence,
které se konaly na Střeleckém ostrově v Praze. Každou středu a pátek tak bylo stoupencům
vtloukána vlajkařská ideologie a politický program hnutí.206
Po červnu roku 1941 vydalo hnutí směrnici k potírání „komunistického a
marxistického podzemí“. Vlajka rovněž podala následující nařízení: „Nařizuje se členstvu
Vlajky, aby nechodilo se zavřenýma očima a ušima. Všude, kde spatří komunistickou
činnost… okamžitě to oznámí.“207 Vlajka našla mimořádnou podporu u gestapa a NSDAP.
Pro kontakt s gestapem byla určena Jenáčkova zpravodajská služba, která vznikla již o rok
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dříve. Zatímco vedení Vlajky v čele s Janem Rysem bylo v oficiálním styku s kanceláří
protektora, zmíněné zpravodajské oddělení Vlajky předávalo informace přímo německé
tajné policii.208
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5

Konec hnutí Vlajka
Finanční potíže a nepovedený puč v Dušní ulici předznamenaly vnitřní rozkol ve

vedení hnutí. Tento rozkol musel zákonitě nastat a vyústil v odchod celé řady významných
vlajkařů. Jedním z prvních, kteří Vlajku opustili, byl JUDr. Jan Jílek. Oficiálním důvodem
bylo přiznání německého státního občanství celé jeho rodině, skutečným důvodem však
byly spory s vedením Vlajky.209 Vyloučený Jílek, který byl označován za ideologa
vlajkařského socialismu, založil s několika dalšími vlajkaři Klub věrných nacionálních
socialistů.210 Na aktivnější působení ve Vlajce v roce 1941 rezignoval také Jindřich ThunHohenstein. Ten sice z hnutí nevystoupil, ale začal se věnovat soukromému podnikání a
odstěhoval se z Prahy.211
Zakrátko vypukla otevřená krize přímo ve vedení hnutí, dokonce se objevily i
návrhy na odvolání předsedy Jana Ryse. Ten měl být nahrazen politicky obratnějším
Františkem Teunerem.212 19. února roku 1941 propukl vnitrostranický boj navenek, jelikož
rezignoval velitel Svatoplukových gard Jaroslav Čermák, 20. února se k němu přidal také
zmíněný František Teuner. Dále vystoupili dávní členové Edmund Freyburg a František
Melena. 28. února z hnutí Vlajka vystoupila také vedoucí ženského hnutí Marie Pechová.
Jan Rys se pokusil jejich odchody formálně přeměnit na vyloučení, ale nedokázal zakrýt
pravé důvody jejich odchodu. Vlajku začali opouštět nejen neznámí řádoví členové, ale
především vysocí funkcionáři a ti, kdo hnutí po léta budovali.213 Část odpadlíků se
nemohla smířit s konfrontační politikou Jana Ryse, který se snažil bezhlavě válčit
s Národním souručenstvím. Další si pragmaticky uvědomili, že Vlajka není pro Němce
perspektivní prosazovatel jejich cílů. Tím se totiž stal protektorátní ministr školství a
lidové osvěty Emanuel Moravec, jehož snahou bylo organizovat a převychovat českou
mládež v říšském duchu.214
V průběhu roku 1941 pokračovala Vlajka ve své dosavadní politice nenávistných
útoků proti všem protivníkům. Jan Rys stále intenzivněji bojoval s židobolševismem,
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s ostatními kolaborantskými organizacemi v protektorátu či aktivistickými novináři.215
V září 1941 dochází po příchodu nového zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha k zatčení hlavních nepřátel Vlajky, předsedy protektorátní vlády generála Eliáše
a ministra Havelky, který do té doby vedl usilovný boj proti fašistickým skupinám, včetně
Vlajky.216
Začátkem konce Vlajky se stal také již zmíněný přímý střet Jana Ryse a
Emanuelem Moravcem. Nacisté se rozhodli na radu Karla Hermanna Franka raději
podpořit oficiální protektorátní aktivismus Emanuela Moravce. Dne 17. prosince 1942 byl
K.H. Frankem vydán rozkaz, aby byli Josef Burda a Jan Rys zatčeni a následně posláni do
koncentračního tábora Dachau, kde dostali výsady tzv. čestných vězňů.217 350 vlajkařů
bylo totálně nasazeno v Říši a zbylí stoupenci byli postupně zapojeni do práce různých
nacistických nebo protektorátních institucí.218 K.H. Frank také nařídil, aby byla zastavena
jakákoliv politická agenda hnutí.219
Tímto skončila činnost hnutí Vlajka, které bylo považováno za jedno z největších a
také nejnebezpečnějších fašistických skupin v Protektorátu Čechy a Morava. Rozpadem
ústředního vedení Vlajka prakticky zanikla. Po zatčení Josefa Burdy a Jana Ryse se zbylí
vlajkaři rozdělili do tří skupin. Jedna skupina si jako svého vedoucího zvolila dr. Václava
Cyphellyho, který však zakrátko zahájil likvidaci Vlajky. Jindřich Thun-Hohenstein 30.
ledna 1943 vyhlásil zastavení politické činnosti. Likvidaci v praxi provedl Antonín Frajt,
který předal německému Červenému kříži zbylý majetek Vlajky. 220 Druhá část vlajkařů
přešla k Emanueli Moravcovi do Veřejné osvětové služby a třetí část vstoupila do
„Technische Nothilfe“, neboli Technické záchranné služby, kde vykonávali funkce
vedoucích.221
Vlajka tak de facto zanikla, a to v únoru roku 1943. Vlajkaři, kteří byli internováni
v Německu, udržovali určitý kontakt se svými kolegy v Čechách, o pokračování hnutí však
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nemohla být řeč.222

5.1 Poválečný osud Jana Ryse a ostatních vlajkařů
Po konci druhé světové války probíhaly soudní procesy a tvrdé zúčtování za zločiny
nacistů a kolaborantů. Ústřední vedení Vlajky, včetně hlavního představitele hnutí Jana
Ryse, bylo postaveno před Národní soud. Ostatní vlajkaři byli souzeni před Mimořádnými
lidovými soudy.223

5.2 Soudní proces s vlajkaři
Soudní proces s členy ústředního vedení hnutí Vlajka začal 21. května roku 1946
před již zmiňovaným Národním soudem na Karlově náměstí. 224 Soudní přelíčení bylo
sledováno tiskem i rozhlasem a vyvolalo velkou pozornost veřejnosti. Na lavici
obžalovaných zasedli:
-

Josef Rozsévač (Jan Rys, věk 45 let, redaktor a hlavní vedoucí Vlajky)

-

Josef Burda (věk 53 let, majitel sázkové kanceláře a hospodářský vedoucí Vlajky)

-

Jindřich Thun-Hohenstein (věk 53 let, zemědělec, kulturní a ideový vedoucí
Vlajky)

-

Jindřich Streibl (věk 39 let, inženýr elektrotechnik, obchodník, člen ústředního
vedení Vlajky)

-

Václav Aleš Cyphelly (věk 46 let, doktor práv, advokát, kulturní a ideologický
vedoucí a právní zástupce Vlajky)

-

Jaroslav Čermák (věk 52 let, továrník, bývalý velitel Svatoplukových gard)
V nepřítomnosti byl také souzen Otakar Polívka (věk 43 let, obchodní zástupce,

organizační vedoucí a tajemník Vlajky).225
Během procesu bylo vyslechnuto přes dvě stě svědků, mezi nimi byli například
členové protektorátních vlád, vedoucí funkcionáři Národního souručenství, nejvyšší
představitelé různých protektorátních organizací, ale také řádoví vlajkaři, agenti gestapa a
Bezpečnostní služby (SD). Proces trval celkem devatenáct dnů. Rozsudky však byly
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vyneseny až 27. června roku 1946.226
Před soudem bylo zdůrazněno, že Jan Rys Vlajku přeorganizoval po vzoru
nacistické strany, Jaroslav Čermák se stal náčelníkem jejich úderných gard, Josef Burda
jejím financiérem. Dále také, že hnutí bylo v období Druhé republiky teroristickou
organizací, které popřelo demokracii jakož i dílo T.G. Masaryka a Edvarda Beneše,
vyhlásilo boj české protinacistické emigraci a protinacistickému odboji, marxistům,
svobodným zednářům, Židům a všem, kdo nebyli loajální k Německu. Dále bylo
zdůrazněno také to, že Vlajka byla fašistickou organizací a obhajovala činy okupantů.
Vlajka také vystupovala proti kolaborantské vládě a vedení Národního souručenství, kromě
toho přepadla sekretariát Národního souručenství v Dušní ulici, nutila prezidenta Háchu a
ministerského předsedu Eliáše, aby odstoupili, požadovala brannou účast českých
dobrovolníků ve válce po boku německé armády, ale také, aby byl Edvard Beneš odsouzen
in contumatiam k trestu smrti, hanobila osobnost a dílo T.G. Masaryka, podněcovala
k udavačství, organizovala síť konfidentů gestapa a Sicherheitsdienstu, podněcovala
násilné činy proti Židům či organizovala Českou pracovní frontu, ženy a mládež a působila
v těchto organizacích ve fašistickém duchu.227
Bývalý vlajkař Julius Pachmayer uvedl, že skutečným vůdcem Vlajky byl Josef
Burda, o němž Rys tvrdil, že v hospodářských záležitostech byl nenahraditelný. Velmi
rozdílné informace byly získány o financování Vlajky nacisty. Rys tehdy uvedl: „Peníze
ani v největší nouzi jsme od Němců nepožadovali, ani neobdrželi.“ Pravdou však bylo, že
nějaké peníze Vlajka od nacistů obdržela, ale ty nestačily ani na financování časopisu
Vlajka, natož na fungování hnutí. Peníze tak musel obstarávat Josef Burda různými
nečestnými metodami.228
Soud měl k dispozici mnoho usvědčujícího materiálu. Bylo nalezeno vlajkařské
memorandum, dále Rysovy dopisy různým nacistickým činitelům. Mnoho informací soudu
poskytly přísně

tajné

zprávy

protektorátní

centrály

pražského

řídícího

úseku

Sicherheitsdienstu, posílané do berlínského ústředí. K dispozici byl také Rysův soukromý
zápisník.229 Byly také čteny Frankovy výpovědi o Vlajce. Ten vypověděl, že již koncem
roku 1939 byl u něho v Černínském paláci Jan Rys a ujišťoval ho loyalitou svého hnutí
vůči Němcům. Dále vypověděl, že Vlajka spolupracovala s gestapem a Sicherheitsdienstem
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a že byla z německých míst finančně podporována, zejména z fondu tiskového oddělení
říšského protektora, že však Vlajka útočila na protektorátní vládu a zejména na ministra
Moravce, a proto ji dal již v dubnu likvidovat, nejprve zákazem činnosti na určitou dobu a
pak vůbec.230 Ústřední vedení Vlajky před soudem marně popíralo vznik memoranda, ale
také okolnosti, že byli financováni z německých zdrojů. U soudu byl také podrobně
projednáván vztah mezi Vlajkou a Národním souručenstvím. Jan Rys doznal svou
kolaborantskou činnost, popřel však zlý úmysl, „nesoucí se ke zradě zájmů českého národa
ve prospěch okupantů“.231
Jan Rys byl vedle Emanuela Moravce největší kolaborant, fanatický nacionalista a
nepřítel židozednářů. Nemohl uniknout trestu smrti, žádný soudce by se v té době
neodvážil nevynést tento rozsudek, jelikož by na sebe uvalil nenávist velké většiny
národa.232

5.3 Rozsudky nad členy Vlajky
Prokurátor navrhl všem obžalovaným trest smrti, ale na vynesení rozsudku se
čekalo až do 27. června a zněl takto: „Rys, Burda, Čermák a nepřítomný Polívka byli
odsouzeni k trestu smrti, Thun-Hohenstein byl odsouzen na doživotí, Cyphelly na dvacet a
Streibl na osm let vězení.233 Všem odsouzeným až na nepřítomného Polívku polehčovalo,
že se částečně doznali, ale přitěžovali jim, že spáchali více zločinů různého druhu a týž
zločin několikrát. Rysovi, Burdovi, Polívkovi a Čermákovi přitěžovalo, že byli původci
zločinu spáchaného více osobami a že jednali zcela promyšleně a s rozvahou.234
Všichni odsouzení, kromě Jindřicha Streibla, ztratili občanskou čest na doživotí a
zároveň také veškerý majetek. Streibl ztratil občanskou čest na osm let a jen polovinu
majetku. Ti, kteří byli odsouzeni k smrti, si mohli podat žádost o milost k prezidentu
republiky. Ta však neměla odkladný účinek a trest musel být vykonán do dvou hodin po
vynesení rozsudku. Žádosti o milost byly předem připravené, milost však nepřišla. Byli
popraveni oběšením, jako první v 15:45 Jan Rys, po něm v 16:58 Jaroslav Čermák a
v 17:50 byl jako poslední Josef Burda.235
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6

Časopis Vlajka
Na závěr bych se ještě ráda zaměřila na periodikum Vlajka, které bylo již několikrát

zmíněno. Organizace radikálně pravicových nacionalistických studentů, kteří se roku 1928
osamostatnili pod názvem Národní svaz studenstva a mládeže, začala vydávat vlastní
tiskový orgán s názvem Vlajka. První číslo vyšlo 20. března 1928 s podtitulem Revue
ideová a politická. Toto číslo vyšlo pod zmíněným Národním svazem mládeže a
studenstva, který se později v roce 1930 sloučil s hnutím Vlajka. Prvním šéfredaktorem a
zároveň i majitelem časopisu se stal Miloš Maixner.236
Nové politické revue přicházelo dle svých slov „jednotit, nikoliv zeslabovat a
tříštit!... Chceme býti svými, půjdeme cestou hrdé národní, konstruktivní tradice všech dob,
která národ spojovala a sílila kulturně i politicky, neboť věříme, přes všechny myšlenkové
proudy a these poslední doby, že každý zdravý národ má právo na život, že nesmí býti
smeten internacionální utopií.“237
Patrně žádný list z pravicového spektra neměl takto výraznou antidemokratickou,
antisemitskou a protimarxistickou tendenci. Vzhledem k tomu, že ve Vlajce byl nevybíravě
napadán také Tomáš Garrigue Masaryk (ideálem studentských radikálů byl filozof a
vitalista prof. František Mareš, obdivující Mussoliniho), měla Vlajka hned od počátku
potíže s cenzurou.238
Články Vlajky byly poměrně různorodé, nacházely se zde například odborné
články, které měly vyvolat velkou důvěryhodnost mezi čtenáři. Tuto odbornost autoři
nejčastěji podpořili různými statistikami či tabulkami. Většinou však nebylo uvedeno,
odkud autor tyto informace čerpal. V periodiku Vlajka se také velmi často objevovaly
pozvánky na kulturní akce a obecně zprávy ze světa kultury. Tyto akce pořádalo samotné
hnutí nebo jeho členové a nejčastěji se jednalo o diskuze či přednášky.
Periodicita Vlajky se poměrně často měnila, původně byla měsíčník, poté deník a
následně týdeník. Budu však nadále pracovat s pojmem časopis.

6.1 Periodicita Vlajky
Vydávání periodika bylo několikrát pozastaveno a následně opět obnoveno.
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Vydávání bylo nejprve několikrát pozastaveno především kvůli nedostatku financí. První
takovéto přerušení nastalo již v roce 1928. Později Vlajka nevycházela i kvůli cenzuře.
Docházelo k situacím, kdy byly v časopise na několika místech volná místa s tučně
vytištěnými nápisy „ZABAVENO“. Zabavovány byly úvodní titulky, ale i celé články.
Několik čísel Vlajky tak vycházelo s razítkem „Po konfiskaci druhé přepracované vydání“
na titulní straně.
Vlajka začala opět vycházet v roce 1930, kdy byl časopis tiskovou platformou
stejnojmenného hnutí. Další přerušení vydávání nastalo v roce 1935, kdy došlo k zesílení
perzekučního tlaku na Vlajku a časopis Vlajka byl tak zcela zakázán. Vlajkařům se však
v době zákazu vydávání Vlajky podařilo získat týdeník Národní výzva, jenž byl tiskovým
orgánem Hnutí za nové Československo.239 Národní výzva s podtitulem nezávislá revue
mění název na revue Hnutí za nové Československo. Formálně se však Vlajka a Hnutí za
nové Československo sloučily později. Nové uskupení neslo název Vlajka-Hnutí za nové
Československo.240
Vlajkařům se podařilo obnovit vydávání revue Vlajka až v říjnu roku 1937, kdy
bylo první číslo věnováno právě prohlášení „Za nové Československo“, ale také
osmdesátým narozeninám prof. Františka Mareše.241 Další zákaz vydávání nastal
v červenci roku 1938, ten byl však zrušen 21. června 1939, kdy začala Vlajka znovu
vycházet a Jan Rys v úvodním redakčním článku formuloval radikální kolaborantský
program.242 Vydávání deníku prosadil K.H. Frank, a to i přes odpor ministerského
předsedy protektorátní vlády generála ing. Aloise Eliáše. V Rysově formulovaném
programu se objevila výrazná protižidovská a nacionálně socialistická hesla.243

6.2 Finanční problémy
Kromě cenzury měl časopis Vlajka problémy také finanční, které ovlivnily
publikaci tohoto periodika. Došlo dokonce k situaci, kdy neměli finanční prostředky
k vydání časopisu, ale ani k tomu, aby zaslali upomínky předplatitelům, kteří nezaplatili
pravidelný odběr časopisu. Ve třicátých letech redakce navázala spolupráci s časopisem
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Národní republika, který byl tiskovým orgánem protigajdovské opozice ve fašistickém
hnutí a v jehož čele byl Robert Mach. Proto nesl tento časopis od roku 1930 ve svém
podtitulku, že je také orgánem „politického klubu Vlajka“. V roce 1930 činil náklad Vlajky
3500 kusů.244 Na čtenáře i na předplatitele periodika bylo apelováno, aby časopis
propagovali a rozšiřovali dál. Údajně to měla být morální povinnost každého čtenáře.
Finance na vydávání Vlajky obstarával především Josef Burda. Mezi jeho metody
patřilo například pátrání po firmách, jejichž majitelé byli Židé a vydíral je pohrůžkou, že se
o jejich židovském vedení bude psát v deníku. Výhružkám většina firem podlehla a
přistoupila na výkupné prostřednictvím inzerce nebo darů na tiskový fond Vlajky. 245 Mezi
další nemorální praktiky patřily tzv. „krkací dýchánky“, kdy skupina vlajkařů vešla do
kavárny či restaurace, která odmítla abonovat Vlajku, a objednali si zde láhev sodovky.
Následně si všichni nalili do skleničky, upili a začali co nejhlasitěji říhat. Po chvíli
zhnusení hosté podnik opouštěli a majitel ještě velmi rád Vlajku abonoval.246
Další podporu měla Vlajka od okupantů, kteří ji podporovali finančně pouze
nepravidelně a poměrně malými částkami, což zdaleka nestačilo na pokrytí výdajů. 247 Je
tedy velmi pravděpodobné, že mělo hnutí na vydávání svého periodika tajné sponzory.
Vlajka údajně několikrát dostala finanční podporu z německých fondů.248 V roce 1939
prosadil znovuvydávání deníku Vlajka sám K.H. Frank, který redakci poskytl
jednorázovou finanční podporu. Další takovouto podporu nabídl dr. Franz Vítek (resp.
Wittek) a to s podmínkou, že Vlajka bude vystupovat proti Národnímu souručenství. Vítek
byl však do hnutí nasazen jako špión nacistů, což bylo vedením Vlajky objeveno a Vítek
byl vyloučen. Odmítnuta byla i jeho finanční podpora a uvedená podmínka.249
Tíživá finanční situace v roce 1940 přiměla Jana Ryse k hledání peněžních podpor.
Thun-Hohenstein poskytl hnutí peněžní dar ve výši 80 000 korun za příslib, že se stane
ministrem zemědělství ve vládě, kterou měl Jan Rys v budoucnu sestavovat. I Josef Burda
měl velmi omezené možnosti ve shánění finančních prostředků. Tiskárna Grafia nechala
zabavit Rysův osobní automobil a nehodlala deník tisknout, dokud nedostane zaplaceno.250

244

NAKONEČNÝ, Milan. Vlajka: k historii a ideologii českého nacionalismu. Praha: Chvojkovo nakl., 2001.
ISBN 8086183246, s. 18
245
Tamtéž, s. 185
246
Tamtéž, s. 132
247
Tamtéž, s. 185
248
Tamtéž, s. 186
249
Tamtéž, s. 151
250
Tamtéž, s. 181
53

V polovině roku 1940 měl deník Vlajka přibližně 1450 předplatitelů, na konci roku
však tento počet poklesl na 860.251 Ke konci roku 1940 činil dluh u tiskárny Grafie již
400 000 korun. Náklad listu byl snížen na pouhou desetinu původního nákladu. Členové
hnutí Vlajka museli časopis povinně odebírat. Časopis však začal vycházet velmi
nepravidelně, dlouhé přestávky nebyly žádnou výjimkou. Tento finanční problém
s vydáváním časopisu jistým způsobem snižoval prestiž hnutí Vlajka, ale také to měl být
důkaz, že hnutí nebylo nijak financováno nacisty.252

6.3 Časopis v době protektorátu
Během protektorátu mnoho titulů tištěných médií zaniklo, objevily se však některé
další. Vznikala periodika domácího fašistického hnutí, jako například Árijský boj, který byl
neblaze proslulý svým vypjatým antisemitismem.253Árijský boj od května roku 1940 do
dubna 1945 vydávala Protižidovská liga. Tento list v každém svém čísle útočil na Židy, ale
i na lidi, kteří se jim snažili pomáhat.254
Šéfredaktorem Vlajky byl až do 21. března 1942 Emil Šourek, který následně kvůli
sporům s Rysem z funkce odstoupil. Šourka nahradil sám Jan Rys, jehož místo
dosavadního zástupce šéfredaktora převzal Pravoslav Vilta. Šourek však zůstal členem
Vlajky, z hnutí nevystoupil.255 Deník Vlajka byl zakázán v září roku 1942.256

6.4 Časopis pod vedením Jana Ryse
Jak již bylo výše zmíněno, Jan Rys se oficiálně stal šéfredaktorem Vlajky v březnu
roku 1942. Již předtím byl však jako zástupce šéfredaktora velmi aktivním pisatelem.
Věnoval se článkům, které byly psány v duchu nacionálního socialismu – v této souvislosti
je používáno slovo národovectví. Rysův negativní vztah vůči vládě Edvarda Beneše
dehonestuje ve svých článcích, ale také ve své knize, Židozednářství – metle lidstva.
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Rysův časopis Vlajka nesl podtitul deník novodobého národovectví, nakladatelem
se stal Otakar Polívka a vydavatelem Josef Burda. Kromě Jana Rysa tvořili redakci
časopisu také F.A.de la Cámara, což byl ředitel redakce, Slezák, který byl redaktorem
rubriky pro sociální záležitosti, Jílek a Svoboda byli redaktoři pro hospodářské záležitosti,
dále redaktoři kulturní rubriky Vaněk, Šulc a Bernášek, redaktoři sportovní rubriky Kříž a
Polívka, protižidovskou agitaci a rubriku Hlasy ze Sionu měli na starost sám Rys, Peřina a
Vaněk.257
V Rysově Vlajce publikovala i řada dalších novinářů, z nichž se proslavil zejména
Antonín Liška, který používal pseudonym „Žán Kudla“. Uplatnili se také dva redaktoři,
kteří byli výrazně antisemitsky zaměřeni. Byli to Emil Šourek a Mohammed Abdallah
Brikcius. Jeden článek do časopisu Vlajka napsal i Bohumil Hrabal a objevilo se také
několik příspěvků od katolického antisemity Jakuba Demla, který však tuto spolupráci
popíral a nechtěl být s Vlajkou nijak spojován.258
Vlajka se vyznačovala radikalizací a kolaborantským stylem, což se projevovalo i v
článcích tohoto periodika. Rysova Vlajka se tak od původní Vlajky lišila stylem psaní.
Celým časopisem se také prolínají témata antisemitismu a židozednářství, která jsou tvrdě
odsuzována. Typickým znakem vlajkařských článků i dopisů je oslovení „kamarádi a
kamarádky“.
V době Rysova vůdcovství měl deník Vlajka posílit politickou pozici hnutí, ale
zároveň šířit jeho ideje a ty prezentovat u okupantů, kteří tento záměr vydávání
podporovali. Posílení politické pozice se dařilo především díky podpoře vedoucího
tiskového oddělení úřadu říšského protektora Wolfganga Wolframa von Wolmara.259
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Závěr
V období meziválečného Československa působila na politické scéně celá řada
subjektů. Jednalo se o různé spolky, hnutí či politické kluby, které lze rozdělit na pravicové
a levicové. Z velkého množství pravicových organizací se však vyjímalo hnutí Vlajka.
Fašistické hnutí Vlajka představovalo v době své působnosti jedno nejnebezpečnějších
politických organizací v Československu. Již od svého založení v roce 1930 vzbuzovalo
hnutí patřičnou pozornost ve společnosti. Vlajka však neměla v prvních letech svého
působení faktický vliv ani početnou členskou základnu. Jistý obrat nastal v roce 1934, kdy
se vlajkaři dostali do povědomí veřejnosti především kvůli účasti v boji o insignie. Vlajka
byla jedním z hnutí, které se po vzniku protektorátu otevřeně hlásilo ke spolupráci
s Němci. Bylo to také první hnutí, které se proti bývalému režimu vzepřelo radikálními
prostředky.
V bakalářské práci jsem se zabývala vývojem zmíněného politického hnutí Vlajka a
zaměřila jsem se především na jeho protektorátní období. V úvodu práce jsem si položila
základní výzkumnou otázku: Jakým způsobem se přeměnilo hnutí Vlajka během své
existence a jaké byly tyto konkrétní ideové změny? Stanovila jsem si i dílčí otázku, která
souvisí především s názvem této práce. Ta zní: Jak ovlivnil Jan Rys hnutí z pozice
vedoucího?
Z relativně široké škály odborné literatury se můžeme o hnutí dozvědět nespočet
informací, které nám pomohou zodpovědět stanovené výzkumné otázky. Vlajka byla
v době svého založení tvořena především vysokoškolskými studenty, kteří se hlásili k tzv.
novodobému národovectví. Hnutí vzniklo za první republiky jako pročesky orientované
nacionalistické hnutí, které obdivovalo italský fašismus. Bylo silně protiněmecké a na jeho
ideové základy působila filozofie prof. Františka Mareše, který se jako hlavní ideolog
prvorepublikové Vlajky později vyhranil proti Rysově protektorátní Vlajce. Radikalizace
hnutí proběhla už během období Druhé republiky, kdy se z hnutí stala dokonce teroristická
organizace. V době německé okupace se však Vlajka transformovala na silně
kolaborantskou organizaci. Mezi prvorepublikovou a protektorátní Vlajkou jsou tedy velmi
znatelné rozdíly, a to nejen ideologické, ale i personální. Několikrát totiž došlo ke změně
vedoucího hnutí, až se v dubnu roku 1939 dostal do vedení Vlajky Jan Rys, vlastním
jménem Josef Rozsévač.
Analýza ideologií v jednotlivých období Vlajky tedy prokázala konkrétní
ideologické a programové změny hnutí. Největší obrat nastal pod „vůdcovstvím“ Jana
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Ryse, který je dodnes velmi kontroverzní postavou, za což mohou především jeho postoje
či názory. Od jeho radikálního vedení Vlajky se dokonce distancovali zakladatelé původní
prvorepublikové Vlajky. Ti nepodporovali kolaborantství, nenávistný antisemitismus a
budování nacionálního socialismu. Výše popsané ideové proměny tak odpovídají na hlavní
výzkumnou otázku této práce.
Na dílčí otázku práce lze odpovědět následovně. Jan Rys byl velmi úspěšným
autoritativním vedoucím činitelem, byl v centru veškerého politického dění a svým
stoupencům (vlajkařům) direktivně předkládal jednotlivé úkoly a cíle hnutí. Zároveň
stanovil nové ideové zásady, které vyjádřily směřování a politické cíle Vlajky a změnil
také programové body hnutí. Jan Rys dokázal vlajkaře ovlivnit svým tvrdým
antisemitismem, zároveň velmi intenzivněji bojoval s židobolševismem, s ostatními
kolaboranty v protektorátu či aktivistickými novináři. Za jeho největší spor se však dá
považovat ten s Emanuelem Moravcem, který zapříčinil rozpad politického hnutí Vlajka.
Jedna z největších fašistických skupin v Protektorátu Čechy a Morava tak zanikla
v roce 1943, kdy byli hlavní představitelé Jan Rys a Josef Burda na popud Karla Hermanna
Franka zatčeni a posláni do koncentračního tábora Dachau, další vlajkaři byli internováni
v Německu či byli zapojeni do různých protektorátních institucí. Organizace se rozpadla
především kvůli vnitřním rozporům, ztrátě podpory okupantů, ale také kvůli všeobecné
nechuti obyvatel mít s Vlajkou cokoliv společného.
Problematika extremistických politických stran je i v současné době stále aktuálním
tématem a fašistická organizace Vlajka dodnes vzbuzuje bouřlivé diskuze. Největší emoce
ovšem vzbuzovala mezi lety 1930 a 1945.
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