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Nahoře: Původní služební dýka SS (Dienstdolch) byla zavedena v roce
1933. Dýka na snímku je vzor, který původní typ nahradil v roce 1936.
Rozdíl byl vlastně pouze v závěsníku a ve způsobu jeho přichycení na
pochvu a navíc byl tento typ určen jen pro důstojníky a „staré" členy SS.

Vlevo: Dýky s vyrytým věnováním na čepeli se používaly jako čestné
upomínkové dary. Na snímku je unikátní dýka SA s osobním věnová-
ním Ernsta Röhma důstojníkovi SS, který se později podílel na jeho
zavraždění.
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Vlevo: Praktický tesák používaný pří-
slušníky Německého Červeného kříže
nižších hodností. Byl snadno rozezna-
telný podle druhého pilovitého ostří,
rukojeť měl z tvrzeného bakelitu.

Dole: Druhý typ kordíku vojenského
letectva (Luftwaffe) od firmy Alcoso
vz. 37. Barva celuloidového držadla
kolísala od oranžovohnědé na snímku
až do světle žluté.

Nahoře: Policisté nosili místo dýky
předpisový bodák. Střenka s poli-
cejním odznakem byla vyložena
parožím, hlavice a záštita byly
chromované a zdobené orlí hlavou
a dubovými listy. Exemplář na
snímku byl vyroben firmou Alcoso
v Solingenu.

Vpravo: Kordík důstojníka válečné-
ho loďstva se závěsníkem na slav-
nostní opasek. Pochva a kovové
součásti závěsníku jsou pozlacené.
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Nahoře: Vysoce kvalitní ukázka
armádního kordíku spolu
s nestandardním kordíkem
stejného typu. Oficiální slavnostní
poboční zbraní armádních
důstojníků byla šavle s hlavicí
v podobě lví hlavy a zaoblenou
zdobenou záštitou.

Dole: Nepoužity armádní kordík
v kazetě. Má ještě původní pečeť
výrobce, jímž byla prestižní firma
Carl Eickhorn ze Solingenu.



NACISTICKÁ
VÝCHOVA A ŠKOLENÍ

ACIONÁLNĚ socia-
listická výchova byla
založena na značném
počtu stranických
Škol, které existovaly
mimo běžný německý

školský systém. Jednotliví promi-
nentní vedoucí strany, SA či SS se
snažili zakládáním různých stra-
nických školících institucí vycho-
vat své následovníky. Školy vzni-
kaly celkem nahodile a ani osnovy
jejich výuky nebyly nijak koordi-
novány. Zakládali je Hess, Röhm,
Ley a Himmler, z nichž každý se
je snažil využít v boji o moc ve
straně.

Jako první byly založeny
Nacionálně politické výchovné
ústavy (Nationalpolitische Erzie-
hungsanstalten) neboli Napola.
Metodicky navazovaly na staré
pruské vojenské akademie a zpo-
čátku je vedly SA a SS ve spolu-
práci s ministerstvem školství.
Postupně nad nimi získala výluč-
nou kontrolu SS a koncem 30. let
již existovalo na 40 ústavů Napo-
la. Školící středisko určené
výlučně pro členy SA vzniklo ve
Feldafingu nedaleko Mnichova,
ale po Röhmově likvidaci bylo
pod přímou kontrolu NSDAP.

V roce 1936 založili Baldur
von Schirach a Robert Ley Školu
Adolfa Hitlera. Byla bezprostřed-
ně napojena na Hitlerovu mládež,
škola byla čistě stranickou záleži-
tostí, do níž ministerstvo školství
nemělo co mluvit. Všechny
nacistické školy měly společný
základ: Kladly důraz na sport
a brannou výchovu spojenou
s vojenským výcvikem, zatímco
vzdělávací stránka byla omezena
na německé dějiny a „arijskou"
biologii. Náboženská výchova
byla naprosto pominuta.

Vlevo: Heinrich Himmler při pře-
hlídce žáků jedné ze Škol Adolfa
Hitlera, nacistické instituce, založe-
né Robertem Leyem a podporova-
né Hitlerovou mládeží. Žáci těchto
škol se mohli těšit na kariéru v SS,
ovšem i tak museli soutěžit s absol-
venty Národně politických výchov-
ných ústavů, kteří byli jejich konku-
renty.

Vlevo ve výřezu: Říšský vedoucí
mládeže Baldur von Schirach při
návštěvě školy. Stejné jako vše
ostatní ve Třetí říši byl i školský
systém nikdy nekončícím bojem
o moc ve straně.
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Blůza člena NSDAP, junkera (název studenta podle pruské
tradice) stranické školy v Řádovém hradě v Krösingsee, kde se
vzdělávala budoucí stranická elita Velkoněmecké říše.
Krösingsee bylo v Pomořanech, nyní na území Polska. Další
Řádový hrad byl v Sonthofenu v Bavorských Alpách a třetí ve
Vogelsangu v Severním Porýní Vestfálsku.
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Nahoře: Jednotná horská
čepice, kterou nosili junkeři
Řádového hradu v prvních
letech druhé světové války.
Junkeři se na každém hradě
věnovali po dobu jednoho roku
určité specializaci. Sonthofen
v Alpách byl zaměřen na
lyžařský výcvik, lze tedy
předpokládat, že čepice se
používala na tomto Řádovém
hradě.

Vlevo nahoře: čepice se
štítkem, již nosil jeden z junkerů,
pravděpodobně ještě před
válkou. Její konstrukce
odpovídá čepicím členů strany
a vedoucích Hitlerovy mládeže.
Žluté lemovky znamenají, že jde
o nositele z instituce podřízené
přímo říšskému vedení strany.

Vlevo: Školní vysvědčení
z Říšské školy NSDAP ve
Feldfingu, spolu s legitimací
žáka gymnázia NSDAP
v Starnbergersee. Oba
dokumenty patřily Klausu
Fobkemu, který byl synem
Hermanna Fobkeho. Starší
Fobke byl jedním z původních
osobních tělesných strážců
Adolfa Hitlera v tzv. Útočné
skupině Adolf Hitler (Stosstrupp
Adolf Hitler) a podobně jako
mnoho Hitlerových starých
kamarádů-spolubojovníků, byl
odměněn za svou věrnost
vysokou stranickou funkcí, stal
se župním vedoucím (Gauleiter)
v Pomořanech. Říšská škola
NSDAP ležela jihozápadně od
Mnichova. Původně ji založil
Ernst Röhm jako školící zařízení
SA. Po „noci dlouhých nožů"
ji vedl Franz Xavier Schwarz,
po něm Rudolf Hess a nakonec
Martin Bormann. Jako první
z politických škol ji řídilo
nejvyšší stranické vedení a její
ředitel byl bezprostředně
odpovědný přímo Vůdci.
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Vpravo: Polní čepice-lodička
patřila junkerovi na Řádovém
hradě, spolu s párem nárameníků.
Tyto stejnokrojové součástky se
používaly na Řádovém hradě
Vogelsang v pohoří Eifel.
Vogelsang byl vlastně největším
gymnáziem na světě a jeho žáci se
věnovali více tělesné přípravě na
zdravém vzduchu než výuce ve
školních lavicích. Původním
záměrem bylo po absolvování
Školy Adolfa Hitlera vycvičit mladé
spolehlivé členy strany kolem 20
let na Řádovém hradě, nechat je
projít Říšskou pracovní službou
a vojenskou základní službou.
Po dvou až třech letech by se pak
stali profesionálními stranickými
funkcionáři. Disciplína v Řádových
hradech byla tvrdá, jedním
z nejtvrdších trestů byt půst, který
na sportem fyzicky vyčerpané
organismy působil velice
nepříznivě.

Vpravo: Polní čepice-lodička
a nárameníky junkera z Nacionálně
politického výchovného ústavu
(Napola). Tyto ústavy byly vlastně
internátní školy založené podle
pruských učilišť pro kadety, ovšem
s naprosto jasnou nacistickou
koncepci. Jejich osnovy byly
obdobné jako v běžných školách,
ovšem nacionálně socialistická
výchova zcela nahradila výuku
náboženství a také v nich byl
kladen mnohem větší důraz na
tělesnou výchovu a sport.
Výběr do těchto škol se prováděl
na základě členství v HJ, fyzických
schopnosti, arijského a rodinného
původu. Nadání a talent byly
druhořadé. Nebylo překvapivé,
když SS-Gruppenführer August
Heissmeyer po převzetí těchto škol
v roce 1936 zjistil, že akademická
úroveň žáků nedosahuje úrovně
ostatních německých středních
škol.

Vpravo: Polní čepice-lodička
a nárameníky žáka Školy Adolfa
Hitlera. Tuto školu založil Robert
Ley a do roku 1941 ji financovaly
německé odbory. Pro Napola
vybírala z druhého ročníku dětské
organizace HJ, zvané Jungvolk,
vhodné žáky, ovšem především
z hlediska jejich vůdcovských
schopnosti a rázného vystupování.
Jednotlivé třídy se považovaly za
mužstva, která spolu soutěžila.
Učitelé se vybírali z řad vedoucích
Hitlerovy mládeže a junkerů, kteří
prošli školením na některém
Řádovém hradě. Sám August
Heissmeyer řekl: „Znalosti žáků
škol Adolfa Hitlera jsou v každém
směru menší než v odpovídajících
běžných německých školách."
V roce 1939 se změnily osnovy
a od té doby se kladl větší důraz
i na akademickou výuku.
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Joseph Goebbels obklopen ze
všech stran hákovými kříži ozna-
muje na shromáždění vedoucích
činitelů nacistické strany v březnu
1938 připojení Rakouska k Říši.
Nacisté si přisvojili staroindický
symbol štěstí, ale dodali mu zcela
jiný smysl a význam.

HÁKOVÝ KŘÍŽ
E VĚTRU VLAJÍCÍ
červené prapory
s černým hákovým
křížem v bílém
kruhovém poli byly
nejpůsobivějším

a nejzřetelnějším emblémem
charakterizujícím Hitlerovu
Třetí říši. Za války se vlajky
s hákovým křížem, vyvěšené na
veřejných a státních budovách
okupovaných měst, staly
symbolem podmanění
evropských národů.

Již v roce 1933 byl původně
čistě nacistický stranický
symbol - červený prapor
s čemým hákovým křížem
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v bílém kruhovém poli —
zaveden jako vlajka obchodních
plavidel a zároveň jako
výsostné označení na
směrových kormidlech civilních
letadel. V roce 1935 byla pak
vlajka s hákovým kříženi
úředně vyhlášena za státní
vlajku.

Na meziválečných
politických shromážděních,
především na stranických
sjezdech v Norimberku, sloužily
na budovách a provizorních
dřevěných konstrukcích vlající
prapory a vlajky s hákovým
křížem jako efektní pozadí
k vojenským přehlídkám.

pochodňovým průvodům
a Hitlerovým projevům.

ČERVENÁ, BÍLÁ, ČERNÁ
Německé císařství, vzniklé sjed-
nocením německých států v roce
1871, zavedlo jako říšské barvy
černou, bílou a červenou. Nacis-
tický hákový kříž se původně
nosil na rukávových páskách
občanského oděvu jako výraz
politického stranictví. Později se
rukávové pásky staly nedílnou
součástí stejnokrojů různých
organizací NSDAP.

V nacistické mythologii měl
své zvláštní postavení tzv. „krví
zbrocený prapor" (Blutfahne),

pod nímž padlo v Mnichově šest-
náct nacistů při pokusu o uchvá-
cení moci v listopadu 1923.
Při každoročním sjezdu NSDAP
v Norimberku Hitler vždy „svě-
til" nové prapory a standarty
dotykem s tímto původním pra-
porem.

V roce 1933, v průběhu první-
ho sjezdu po uchvácení moci,
četl vedoucí SA Ernst Röhm před
ztichlým auditoriem dlouhý
seznam v minulosti padlých
nacistů. Nemohl však vědět, že
již o rok později bude při likvida-
ci vedení SA, v průběhu tzv. noci
dlouhých nožů, zavražděn pří-
slušníky SS na Hitlerův rozkaz.



HÁKOVÝ KŘÍŽ

Nahoře: Členský odznak NSDAP byl zaveden v roce 1920, definitivně byl
upraven o deset let později. Vyskytoval se ve dvou typech, větší se nosil
na levé kapse stejnokroje, menší na klopě občanského oděvu. Celkem
bylo vyrobeno více než 12 milionů stranických odznaků.

Vlevo: Rukávová páska vysokého funkcionáře nacistické strany měla
okraje hákového kříže vyšité zlatou nití. Podobné vylepšováni stejnokrojů
vedlo k přezdívce „zlatí bažanti".

Dole: Nacistické standarty s nápisem „Německo, probuď se!"
(Deutschland erwache!), patřily k nejdůležitějším symbolům v době vzestu-
pu nacionálního socialismu. První byly zavedeny v roce 1923 a brzy se
staly nejpočetnějším symbolem prezentovaným při celoříšských stranic-
kých sjezdech, které se konaly vždy na počátku záři každého roku.
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Nahoře: Soubor památek na sportovní činnost SA,
včetně rukávové pásky a sportovních odznaků ve stříbře
a v bronzu. SA vesměs používala na koso postavený hákový kříž,
někdy nazývaný jako „mobilní".

Dole: Protipartyzánský bojový odznak (Bandenkampfabzeichen), osobně
předávaný říšským vedoucím SS Heinrichem Himmlerem, byl jedním
z mála bojových odznaků se zaobleným hákovým křižem. Byl označován
také jako „sluneční kolo" a užívaný i jako divizní označení.

Říšská válečná vlajka (Reichs-
kriegsflagge) spojila hákový kříž
s prvky bývalé německé říše
a především se Železným kří-
žem, zavedeným jako řád již
v roce 1813 pruským králem
Fridrichem Vilémem. Vlajky
a prapory se Železným křížem se
staly oficiálními symboly němec-
ké branné moci a vlály na váleč-
ných lodích, kasárnách, pevnos-

tech a při všech slavnostních pří-
ležitostech.

Nacistická válečná vlajka
zavedená v listopadu 1935 mela
červený obdélníkový list s čer-
ným, dvakrát bíle lemovaným
křížem, v jehož středu bylo bílé
kruhové pole s černým, opět
bílo-černě konturovaným a na
koso položeným hákovým kří-
žem. V horním rohu listu čili

v kantonu, byl bílo-černě lemo-
vaný Železný kříž.

Hákový kříž neboli svastiku
bylo možné nalézt kdekoli. Pou-
žíval se jako půdorys při stavbě
kasáren i při sázení stromů. Při
Německé slavnosti letního sluno-
vratu 21. června 1938 vytvořily
tisíce mužů s pochodněmi živý
hákový kříž na olympijském sta-
dionu v Berlíně.

VŠUDYPŘÍTOMNÝ
SYMBOL
Říšská pracovní služba, RAD,
v níž mladí muži sloužili
povinně před nástupem do
základní vojenské služby, měla
na svém odznaku s rýčem
a klasy přirozeně i hákový kříž,
stejně jako Říšský svaz rolníků,
který měl v návaznosti na heslo
„Krev a půda" (Blut und
Boden) svůj odznak v podobě
hákového kříže, doplněný
dýkou a klasem.

Po vypuknutím války se pra-
pory s hákovým křížem začaly
uplatňovat jako identifikační zna-
mení pro piloty vlastních bojo-
vých letadel, protože rychlý
postup nacistických motorizova-
ných jednotek je Často znemož-
ňoval rozeznat od nepřítele. Při
bleskových operacích na bojiš-
tích Francie, Řecka, Ruska
a severní Afriky byly proto
nacistické prapory upevňovány
na střechy bojových vozidel
a tanků.

Hákový kříž je v moderní
době spojen s nacistickým hnu-
tím, ale svastika je mnohem star-
ší symbol než Německo. Hákový
kříž, někdy odborně nazývaný
„fylfot", je v heraldice popisova-
ný jako „rovnoramenný kříž
s kolmo lomenými rameny".

Název „svastika" pochází ze
sanskrtu, vyobrazení různých
typů hákového kříže se objevují
již ve starověku, např. na íránské
keramice ze 4. století př. n. 1., ale

110


	Titulní stránka
	Stránky 1 až 15
	Stránky 16 až 20
	Stránky 21 až 30
	Stránky 31 až 40
	Stránky 41 až 50
	Stránky 51 až 60
	Stránky 61 až 70
	Stránky 71 až 80
	Stránky 81 až 90
	Stránky 91 až 100
	Stránky 101 až 110
	Stránky 111 až 120
	Stránky 121 až 130
	Stránky 131 až 138
	Zadní stránka

