
NACISTÉ V ZAHRANIČÍ

Nahoře: Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimat-
front) byla založena v říjnu 1933 Konrádem Henleinem. V roce 1935 byla
přejmenována na Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche Partei).
V té době to byla již zjevně nacistická organizace, silně podporovaná
z Berlína. Na snímku stranický průkaz, rukávová páska pro pořádkové
oddíly SdP, tzv. „ordnery" a dva klopové odznaky.

Vpravo: Nasjonal Samling byla norská fašistická organizace, v jejímž čele
stál bývalý armádní důstojník Vidkun Quisling. Na rozdíl od sudetských
nacistů měl jen velmi malou podporu mezi obyvatelstvem a nebyl ničím
jiným než německou figurkou. Na snímku výložka, Čepicové označeni na
horskou čepici a služební kříž.

zaměření, neměli v Anglii šanci
uspět. Obdobné tomu bylo
i u americké nacistické
organizace Fritze Kuhna.

Podobné nevýznamné strany
vznikaly v evropských zemích,
např. v Belgii, kde Leon Degrell
založil s nevelkým úspěchem
Stranu rexistů, stejně jako
v Norsku Vidkun Quisling
stranu Nasjonal Samling Či
Anton Mussert Nationaal-
Socialistisch Beweging
v Nizozemsku. Teprve po
okupaci těchto zemí německou
armádou se mohli tyto místní
nacistické organizace rozvinout.

ovšem pod dozorem svých
německých protektorů.

Německému nacismu se
podařilo proniknout pouze
do Rakouska a také do
československého pohraničí,
kde získali jeho přívrženci
masovou podporu. V roce 1934
se rakouští nacisté pokusili
o neúspěšný puč, ale moc
získali až po připojení
rakouského státu k Německu
v březnu 1938 (Anschluss).
O několik měsíců později se
Konrád Henlein, vůdce
sudetských nacistů, přičinil
o rozbití Československa.
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Vlevo: Nizozemští nacisté se organizovali do Útočných oddílů (Weer
Afdeeligen), které vytvářely divize (Vendel). Ve své symbolice využívali
tradiční oranžovou barvu místo nacistické červené a součásti mnoha jejich
odznaků a označení byla runa „vlčí hák". Na snímku hodnostní označení,
nárameník, čepicové označení a manžetová páska příslušníka divize
Vendel.

Vpravo: Čepice se štítkem příslušníka NSB. Ve středu okolku je trojúhel-
níkové označení s „vlčím hákem". Tato runa byla odvozena ze staroger-
mánské magie, kdy tento symbol měl zastrašovat vlky. Runa byla později
i odznakem divize Das Reich a nakonec i diverzních skupin tzv. „vlkodlaků"
(Werwolf).
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Holandští domácí nacisté
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ŘÍŠSKÁ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
Nacistické
Německo bylo
policejní stát,
jehož početný
bezpečnostní
aparát měl za
úkol sledovat
a likvidovat
nepřátele.

ÍŤ bezpečnostních
služeb, které
pracovaly
v nacistickém
Německu, nemůže
být lépe

charakterizována než faktem,
že příslušníci jedné
bezpečnostní složky mohli
za určitých podmínek nosit
stejnokroj zcela jiné složky, jíž
byli osobními nebo kolektivními
Členy.

Když začala Bezpečnostní
služba SS (SS-Sicherheits-
dienst), zkráceně SD, svou
působnost rozšiřovat, její
pravomoce se počaly překrývat
s kompetencemi Gestapa čili
Tajné státní policie. Obě
organizace sledovaly stejné
nepřátele státu, a tak z hlediska
státních a stranických zájmů
bylo dekretem z 23. června 1938
stanoveno, že všichni příslušníci
Gestapa a Kripa (Kriminal-
polizei), tedy ne uniformovaní
detektivové, se musí začlenit
do SS.

Po ukončení polského tažení
29. září 1939 byly všechny
německé neuniformované
policejní složky podřízeny
Heydrichovi. Vzniklo tak Sipo
(Sicherheitspolizei) neboli
Bezpečnostní policie, která od
té doby podléhala přímo
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ŘÍŠSKÁ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

Hlavnímu říšskému bezpečnost-
nímu úřadu.

Vznikaly pochopitelně
problémy, zvláště při nasazení
tajných bezpečnostních agentů
v okupovaných zemích.
Výsledkem bylo rozhodnutí, že
pracovníci bezpečnosti mohli
používat stejnokroj, Í když
nebyli příslušníky SD, SS nebo
NSDAP.

Základním stejnokrojem
příslušníků SD byl původní
šedozelený stejnokroj SS z roku
1938 s hodnostním označením
na levé výložce a s prázdnou
pravou výložkou. Na levém
rukávu nosili černý kosočtverec
s vyšitými písmeny „SD", který
byl zaveden krátce po uchopení
moci nacisty pro příslušníky
Hlavního bezpečnostního úřadu
SS v Berlíně na Wilhelmstrasse.

Ve 30. letech byl tento
Hlavní úřad rozdělen na tři
úřady, organizační, pro boj
s opozicí a zahraniční. Tyto
úřady byly jakýmsi štábem pro
výzvědnou a kontrarozvědnou
činnost. Podléhalo mu sedm
oblastí (Oberabschnitt), každá
oblast se dělila na dva až tři
okruhy (Unterabschnitt), které
koordinovaly práci okresních
oddělení (Aussenstelle) na
venkově i ve městech.

Bezpečnostní služba SS byla
hlavním a ústředním
vyhodnocovatelem informací ze
všech podřízených složek,
včetně gestapa. Koncem 30. let
měla po celém Německu na
30 000 informátorů, ačkoli stav
jejich kádrových zaměstnanců
v té době byl pouze kolem
3000 mužů.
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Dole: Stejně jako byl pro gestapáky příznačný kožený plášť, byla pro
příslušníky SD typická pistole Walther PP (Polizei Pistole), zavedená
v roce 1929. Byla to vynikající zbraň, vyráběná i pod názvem PPK ve
zkráceném provedeni (Kurz) pro agenty v civilním oblečení.
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Nahoře: Rukávová páska, již koncem války nosili dočasní dobrovolní
spolupracovníci Bezpečnostní policie a Bezpečnostní služby SD.
Páska nese nápis „Ve službě Bezpečnostní policie" a pochází ze srpna
roku 1944.

Dole: Jako většina nacistických organizaci měla Bezpečnostní policie
a Bezpečnostní služba SS vlastní noviny. Ačkoli šlo původně o Čistě
stranickou instituci, postupně se provázala s dalšími státními
bezpečnostními organizacemi, jako byla kriminální policie a gestapo,
takže i název novin byl obecné sjednocující Německá policie
(Die Deutsche Polizei).

Nahoře: Nárameniky, hodnosti a rukávové označení pro poddůstojníka
ochranných družstev (Schutzmannschaft). Tyto Schumas byly tvořeny
z dobrovolníků různých národností, kteří pomáhali SD a Bezpečnostní
policii potlačovat odboj na okupovaných východních územích. Heslo
v opisu rukávového označeni znělo „ Věrně, statečně, poslušně"
(TREU, TAPFER, GEHORSAM).
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ŘÍŠSKÁ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

Zpravodajská služba SS
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CIVILISTÉ VE STEJNOKROJI

Německo bylo vždy zemí uniforem,
takže nepřekvapil nástup polovojenských
oddílů SA, které vlastně vznikly oblečením
pouličních rváčů do hnědých košil. Poté, co
nacisté ovládli stát, oblékli do stejnokrojů
i pracovníky občanských organizaci.

V době, kdy
byl Hitler na
vrcholu své
moci, se
zdálo, že
každý Němec
má vlastní
uniformu.

O SE TYKÁ STYLU
stejnokrojů, je
možné, že by se Ita-
lové mohli urazit, ale
Němci byli mistři
v umění, jak využít

stejnokrojů ke stanovení místa
každého jednotlivce ve společ-
nosti. Všechny státy používají
stejnokroje a odznaky k rozliše-
ní hodností a postavení osob, ale
Němci maximálně rozvinuli
systém spojující stejnokroje
organizací vojenských a politic-
kých. Pro nacisty byly stejno-
kroje důležité i z hlediska psy-
chologického: masové užívání
nacistických symbolů pomohlo
straně ovládnout a ovlivňovat
všechen veřejný život.

NĚCO TAK SAMOZŘEJMÉHO
Pro většinu lidí v Německu

byly stejnokroje, hodnosti
a vyznamenání vojska. Zbraní
SS, policie a politických organi-
zací, jako SA a HJ, zcela běžné
a samozřejmé. Byla to ale jen
špička ledovce. V nacistickém
státě totiž existovalo 64 různých
uniformovaných organizací. Od
celostátních, typu Říšské pra-
covní služby a Říšských drah,
přes velké dobrovolné organiza-
ce německého Červeného kříže,
k nevelkým sdružením, jako byl
Německý spolek sokolníků
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CIVILISTÉ VE STEJNOKROJI

Nahoře: Čepice se štítkem důstojní-
ka Technické záchranné služby
(Technische Nothilfe). TeNo vznikla
již v roce 1919 jako protistávková
organizace, jejímiž členy byli bývali
vojenští inženýři a technici. Vyvinula
se ve sbor expertů, kteří získali pozi-
ce v mnoha důležitých podnicích.

Vpravo: Za nacistů byla Technická
záchranná služba začleněna k policii
a za války byla dána k dispozici
Zbraním SS k budováni objektů za
bojovou linií. Na snímku pravá a levá
výložka poddůstojníka TeNo, manže-
tová páska a trojúhelníkové čepico-
vé označení.

(Deutsche Falkenorden) nebo
Německý spolek myslivců
(Deutscher Jägerschaft), které
měly za úkol pečovat o rozvoj
sokolnictví a honitby, až po
Státní hřebčíny ve Východním
a Západním Prusku - a všechny
měly vlastní specifické unifor-
my a označení.
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Dole: Čepice se štítkem důstojníka Německého Červeného kříže. l když
šlo vlastně o odnož mezinárodní organizace, založené již v roce 1869,
nacisté ji v roce 1938 převzali a jako centralizovanou státní organizaci
podřídili přímo Adolfu Hitlerovi.

Nahoře: Soubor památek Německého Červeného kříže - kovová přezka
pro dobrovolníky a nižší hodnosti, čepicové látkové označeni a stříbřitě
lemovaná výložka pro důstojníky do hodnosti Generalführer.

Dole: V roce 1937 se Německé říšské dráhy (Deutsche Reichsbahn) dostaly
do přímé podřízenosti nacistického státu. Za války byly jejich stejnokroje
doplněny o rukávovou pásku pro neuniformované pomocníky a úředníky,
či rukávovou pásku a manžetovou pásku pro pracovníky Vojenského
dopravního ředitelství v Bruselu (WVD Brüssel, Wehrmacht-Verkehrsdirektion
Brüssel) a výložku pro úředníky střední úrovně z roku 1942.
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