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Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu meziválečného 
období dějin 20. století.
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George Grantham Bain; Mussolini-ggbain.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mussolini-
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ussolini_1917.jpg

Benito Mussolini
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• Itálie ve 20. letech 

20. století
• země je politicky 

nestabilní a nespokojena 
s výsledky Versailleské
konference

• ekonomický, společenský 
a kulturní úpadek

• nárůst nacionalismu, 
šovinismu a militarismu

B. Mussolini a s A. Hitlerem.

autor neznámý; Benito Mussolini and Adolf Hitler
.jpg;http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Benito_Mussolini_

and_Adolf_Hitler.jpg



Fašismus v Itálii

• podhoubí pro vznik totalitního státního režimu

• obecn é ZNAKY totalitarismu:
o totální kontrola nad občany s cílem zavedení

jednotné politické ideologie
o odstranění demokracie
o odstranění politického i názorového pluralismu

o jediná a vládnoucí politická strana
o jednotná politická ideologie (světonázor)

o politický teror vůči odpůrcům ústřední ideologie
o naprostá podřízenost jedince státu
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o kriminální až genocidní činy ve jménu ideologie 
a „vyšší morálky“

o potlačení lidských a občanských práv

o „státní terorismus“ – policejní a nátlakový teror
o neomylný a všemi oblíbený vůdce v čele státu 

– ideologický diktátor

o propaganda a mediální manipulace
o školy, zájmové a mládežnické organizace 

zavádějí jednotnou ideologii

o státní kontrola ekonomiky (zásahy do volného 
trhu)



Fašismus v Itálii

• počátky italského fašismu:
• radikální nacionalističtí

důstojníci nespokojeni se 
situací Itálie po 1. sv. válce

• vznik tajných bojových svazů
(fasci di combattimento) – do 
roku 1922 – 250 000 členů

• vliv radikálního novináře 
Benita Mussoliniho

• 1919 vznik fašistické strany 
Partito Nazionale Fascista

NsMs; National Fascist Party logo.svg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nati
onal_Fascist_Party_logo.svg; CC BY-

SA 3.0

Znak Mussoliniho strany 
Partito Nazionale Fascista
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• demagogicky zd ůrazňovali socialistická hesla 
a témata:

• pozemková reforma

• sociální zabezpečení
• minimální mzda
• expanzivní zahraniční politika (militarismus)

• revize Versailleské smlouvy (územní zisky ve 
středozemí)

• zdůrazňování tradice antického římského impéria
• vůdcovský stát (Duce), omezení vlivu parlamentu
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• říjen 1922 – „pochod na Řím“

• fašistické milice z celé Itálie 
demonstrovaly sílu a jednotu 
(„černé košile“)

• „5. kolona“
• král Viktor Emanuel III. 

abdikoval

• 30. 10. 1922 – Mussolini
premiérem

• počátky totalitarismu

Pochod na Řím

autor neznámý; March on rome 1.png; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:March_o

n_rome_1.png
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• od roku 1925 moc v rukou 
premiéra a Velké fašistické
rady v čele s Ducem

• schvalovala zákony 
a vydávala dekrety místo 
zákonů

• politický teror, cenzura, 
antisemitismus, vojenská
expanze, monarchie pouze 
formálně

Viktor Emanuel III.

Edoardo Gioja; Eduardo Gioja Viktor Emanuel III 1913.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eduardo_Gioja_Viktor_Ema

nuel_III_1913.jpg
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Úkoly
1. Proč rostla v italské společnosti po 1. sv. válce 

nespokojenost?
2. Popiš obecné znaky totalitarismu. Kde byly aplikovány?
3. Co byly fasci di combattimento?
4. Co je to „pochod na Řím“?
5. Jak na demonstraci síly fašistů reagoval italský král?
6. Co je to Duce?
7. Jaké politické pravomoci měla Velká fašistická rada?
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Materiál je určen pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na

všech typech škol a školských zařízeních. 
Jakékoliv další využití podléhá

autorskému zákonu.


