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Nástup nacismu v Německu 

 

1. Situace v Německu po 1. Světové válce: 

-  Výmarská republika – do roku 1933, republikánský spolkový státní útvar 

                                    -  v čele státu prezident a kancléř, Říšská rada a Říšský sněm 

                                    - hlavní město Berlín 

- špatná hospodářská situace (6 mil. Nezaměstnaných),velké půjčky na placení reparací, 

inflace 

- radikalizace nespokojeného obyvatelstva – 1) komunisté 

                                                                        2) nacisté 

 

2.Nástup nacismu  

- 20. léta 20. století 

Nacismus = nejextrémnější forma fašismu, diktatura zaměřená proti demokracii, míru a tzv. 

méněcenným národům 

Specifické rysy: 1) masovost 

                             2) organizovanost 

                             3) rasový podklad 

                             4) likvidace protivníka 

                             5) reakčnost s velkým smyslem pro technický pokrok 

                             6) „führerprinzip“ – vše pro vůdce 

- 1920 – založení NSDAP (nacionálně socialistická německá strana práce) – přejmenováním 

DAP(dělnická strana práce), předseda do roku 1921 Anton Drexler, od roku 1921v čele Adolf 

Hitler 

- 1923 –  neúspěšný pokus Hitlera o puč („pivnicový puč“), zatčen, ve vězení píše knihu 

„Mein Kampf“ – Můj boj, kde propaguje nacismus 

- utvoření SA – ozbrojené skupiny NSDAP, Ernst Röhm 

- 1932 – NSDAP nejsilnější politickou stranou 

- 1933 – 40% voličů dává hlas NSDAP a Hitler je prezidentem Hinderburgem jmenován 

kancléřem 

- požár budovy Říšského sněmu  

- zrušení ostatních politických stran 

- zpočátku omezená moc Říšského sněmu a nakonec jeho rozpuštění 

- zakládání koncentračních táborů pro odpůrce režimu, 1. – Dachau 

- vystoupení Německa ze Společnosti národů 

-1934 – likvidace opozice ve vlastní straně – „noc dlouhých nožů“ (i E. Röhm) 

- 1935 – nová branná povinnost 

           -  Norimberské zákony 

- 1936 – porušení demilitarizovaného pásma 

            - řízené hospodářství, nulová nezaměstnanost 

 - pomoc fašistickému režimu ve Španělsku 

- 1937 – „ocelový pakt“-osa Berlín – Řím- Tokio“ = spojenectví s fašistickou Itálií a 

Japonskem 

- úsilí snaha ovládnout okolní země 

- 1938 – „Křišťálová noc“ – teror proti Židům 

- pálení knih, pronásledování odpůrců režimu, emigrace před nacismem 

- obsazení Rakouska, Mnichovský diktát 

- další nejznámější nacističtí představitelé: Joseph Goebbels, Rudolf Hess, Heinrich Himmler, 

Hermann Göring, Adolf Eichmann, Reinhard Heydrich, Martin Bormann, a další 



 

 

 


