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Nacismus v Německu

• nacismus = nacionální
(národní) socialismus

• totalitní ideologie vzniklá
v Německu v letech 
1920 – 1945

• 1933 – 1945 oficiální
ideologií diktátorské
a totalitní „Třetí říše“

• NSDAP – nacistická
politická strana

Zlatý stranický odznak NSDAP

autor neznámý; 
ParteiabzeichenGold.jpeg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Partei
abzeichenGold.jpeg
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• obecn é ZNAKY totalitarismu:
o totální kontrola nad občany s cílem zavedení

jednotné politické ideologie, 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

o kriminální až genocidní činy ve jménu ideologie 
a „vyšší morálky“
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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 rasismus, antisemitismus, militarismus

o státní kontrola ekonomiky (zásahy do volného 
trhu)
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• NSDAP = německy

Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei

• vznik 24. února 1924 
v Mnichově

• krajní šovinismus

• revanšismus
• rasismus, antisemitismus

• antikapitalismus
• pangermanismus

Adolf Hitler, předseda NSDAP

Bundesarchiv, Bild 146-1990-048-29A / CC-BY-SA; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Adolf_Hitler-1933.jpg; 

CC BY-SA 3.0 DE
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• kritika Versailleského systému

• neschopnost Německa splácet válečné reparace
• ekonomická krize v Německu – nezaměstnanost, 

sociální kolaps, politická nestabilita
• konflikty se socialistickými stranami v Německu
• členové NSDAP – 1925 27 000 a 1939 8 milionů

• 8. – 9. listopadu 1923 – „Pivní puč“ v Bavorsku –
neúspěšný politický převrat NSDAP v Bavorsku

• A. Hitler a další předáci NSDAP uvězněni – ve 
vězení vznikl Hitlerův Main Kampf
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Fotografie z „pivního puče“ v Mnichově

Bundesarchiv, Bild 119-1486 / CC-BY-SA; ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_119-
1486,_Hitler-Putsch,_M%C3%BCnchen,_Marienplatz.jpg; CC BY-SA 3.0 DE
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Přebal knihy A. Hitlera Main Kampf

autor neznámý; Mein Kampf dust jacket.jpeg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mein_Kampf
_dust_jacket.jpeg

Generál Erich Ludendorff, 
spoluzakladatel NSDAP

Alexander Binder; Erich Ludendorff.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erich_Luden

dorff.jpg
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• 1932 NSDAP zvítězilo ve 
volbách do říšského sněmu

• leden 1933 A. Hitler říšským 
kancléřem

• únor 1933 požár budovy 
říšského sněmu – nařčeni 
komunisté

• 1934 – „Noc dlouhých nožů“

• srpen 1934 zemřel prezident 
Paul von Hindenburg

Prezident P. von Hindenburg

Bundesarchiv, Bild 183-S51620;
Generalfeldmarschall Paul v. Hindenburg.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_
Bild_183-51620,_Generalfeldmarschall_Paul_v._

Hindenburg.jpg; CC BY-SA 3.0 DE
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• A. Hitler převzal 
pravomoci prezidenta

• 1935 antisemitistické
norimberské zákony –
začátek holocaustu 
německých židů

• 9. 11. 1938 – „Křišťálová
noc“

• 1938 počátek vojenské
expanze Německa

Poničený židovský obchod v rámci 
„Křišťálové noci“

autor neznámý; The day after
Kristallnacht.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_day_
after_Kristallnacht.jpg
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Úkoly
1. Co je to NSDAP?
2. Znáš nějaké představitele NSDAP?
3. Co je součástí německého národního socialismu?
4. Co je to „Pivní puč“ a proč pučisté byli mírně potrestáni?
5. Co obsahuje kniha Mein Kampf?
6. Co odstartovaly norimberské zákony?
7. Co se odehrálo v rámci „Noci dlouhých nožů“

a „Křišťálové noci“?
8. Kdo se stal prezidentem po smrti P. von Hindenburga?
9. Kam směřovala německá vojenská expanze v roce 

1938?
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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.


