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Resumé
Vyšetřování členů Národní Obce Fašistické v únoru 1933

Článek pojednává o dílčích následcích Židenického puče – o policejním vyšet-
řování v oblasti jižních Čech v únoru 1933, které řídil policejní úředník Preininger. 
Autor vychází z materiálů uložených v Národním archivu a okresních archivech 
v jihočeském regionu a doplňuje je informacemi z dobového denního tisku. Po-
zornost věnuje zejména průběhu a výsledkům jednotlivých šetření, jež sestávala 
z domovních prohlídek a výslechů funkcionářů Národní obce fašistické v dané 
lokalitě; na jejich základě sestavuje přehledné tabulky a dochází ke skutečnosti, že 
fašisté vlastnili množství nepovolených zbraní. V úvodu zevrubně popisuje vznik 
a následnou činnost fašistických organizací v regionu v celostátním kontextu. Na 
závěr věnuje pozornost dalšímu směřování Národní obce fašistické, snaží se určit 
nakolik mělo zkoumané vyšetřování dopad na členskou základnu.

Zusammenfassung
Die Untersuchung der Mitglieder der Národní obec fašistická (Nationalen 
Faschistischen Gemeinde) im Februar 1933

Der Artikel behandelt die Teilfolgen des Židenicer Putsches – die polizeiliche 
Untersuchung auf dem Gebiet Südböhmens im Februar 1933, die der Polizeibe-
amte Preininger leitete. Der Autor geht aus dem im Nationalarchiv und in den 
südböhmischen Bezirksarchiven bewahrten Material aus und ergänzt es mit den 
Informationen aus der zeitgemäßen Tagpresse. Seine Aufmerksamkeit widmet er 
vor allem dem Durchlauf und den Ergebnissen der einzelnen Untersuchungen, die 
aus den Hausdurchsuchungen und Anhörungen der Funktionäre der Nationalen 
Faschistischen Gemeinde in der gegebenen Lokalität bestand. Auf Grund deren 
wurden die Übersichtstabellen eingerichtet und es ging zu Tage aus, dass die 
Faschisten eine Menge von unzulässigen Waffen im Besitz hatten. In der Einlei-
tung beschreibt der Autor ausführlich die Entstehung und nachfolgende Tätigkeit 
der faschistischen Organisationen im Region im gesamtstaatlichen Zusammenhang. 
Zum Schluss widmet er seine Aufmerksamkeit der nächsten politischen Richtung 
der Nationalen Faschistischen Gemeinde und bestrebt sich festzusetzen, was für 
Auswirkung die genannte Untersuchung auf die Mitgliederbasis hatte.

Annotation
The Police Investigation into the Members of the „Národní obec fašistická“ 
(„National Association of Fascists“) in February 1933

The author provides a detailed account of the police investigation into persons 
from the  region of south Bohemia who were members of the „Národní obec 
fašistická“ („National Association of Fascists“) in the period after the attack on 
the Židenice barracks in January 1933.
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