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Zopakujte, jak probíhalo převzetí moci 

fašisty v Itálii po roce 1922 

Budování kultu vůdce –  titul d.…... 

Omezen p…………………. 

Umlčování o…………………. režimu 

Zákaz p…………… s………………. 

Přísná c………… (kontrola tisku) 

Státní kontrola nad h………………….. 

 

Srovnejte tento postup s budováním 
komunistického režimu v SSSR ve 20.letech 
20.století 

 

 



• Hitler sám sebe považoval za obnovitele 
velkoněmecké říše, v pořadí třetího 
německého státu. Usiloval o navázání na 
tradici středověké Svaté říše římské a 
novověkého Německého císařství, které 
přestalo existovat na konci 1.světové války.  



S pomocí obrazů připomeňte zakladatele 
prvních dvou německých států 

1. říše = …… 
 

2. říše = … 
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Upevňování moci 

• Leden 1933 Hitler jmenován  říšským  
kancléřem - k moci se dostal demokratickou 
cestou, kterou okamžitě po nástupu začal 
likvidovat (zmocňovací zákon) 

• Únor 1933 požár Říšského sněmu – Hitler 
využije jako záminku k zákazu komunistické 
strany v Německu 

 

 

 



Po převzetí moci zahájen „program očisty 
kulturního a politického života“ 

• Zákaz všech politických stran  kromě 
NSDAP 

• Likvidace knih demokratických autorů 

• Vede k vlně emigrace (T. Mann, A. 

Einstein) 

 

 



• Již o století dříve před 
běsněním nacistů předvídal 
německý básník židovského 
původu Heinrich Heine 
budoucnost třetí říše: 

• Tam, kde jsou lidé 
schopni pálit knihy, 
jsou schopni pálit i 
lidi. 
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Budování třetí říše 

• Hitler hlásá sjednocení všech Němců ve 
velkoněmecké říši 

• Apeluje na nadřazenost nordické rasy a 
pohrdání „méněcennými národy“ 

 

 



K uskutečnění svých plánů potřebuje 
Hitler silnou armádu 

• Zvyšuje zbrojení 

• Obnovuje brannou povinnost  

• Zbavuje se závazků Společnosti národů a roku 
1933 z ní Německo vystupuje  



Zahraniční politika 

• Hitler uzavírá spojenectví s dalšími fašistickými 
státy: 

• 1936 Osa Berlín – Řím 

• 1937 Osa Berlín – Řím – Tokio 

 

 



Západoevropské státy vedou vůči třetí 
říši politiku APPEASEMENTU 
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1. Přeložte anglický výraz 

2. Uveďte dva konkrétní příklady takovéto 
politiky v meziválečné Evropě 



S pomocí učebnice doplňte chybějící 

informace o počátcích nacistické totality: 

1. První koncentrační tábor v Německu vznikl 

roku … v … 

2. Během noci dlouhých nožů dne … se Hitler 

zbavil … 

3. Mocenskou podporu nacistů zajišťovaly:… 

4. K propagandistickým účelům mezi mládeží 

sloužila organizace: … 

5. Mezi nejbližší spolupracovníky A. Hitlera patřili: 

  1) … 

  2) … 

  3) … 



Zdroje fotografií dostupné pod licencí Creative 
commons, cit. 15.10.2013 

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heinrich-der-finkler-
darbringung-der-kaiserkrone.jpg 

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wernerprokla.jpg 

3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heinrich-heine_1.jpg 

4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-
2005-0502-
500,_M%C3%BCnchener_Abkommen,_Chamberlain_und_D
aladier_nach_Unterzeichnung.jpg 
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