
Nahoře: Ve 30. letech, než si nacisté začali vojensky podmaňovat evrop-
ské země, existovaly spolky pěstující německo-americké a německo-ang-
lické přátelství. Jejich úkolem bylo podporovat styky s anglicky hovořícími
zeměmi a jejich členové nosili vyobrazené odznáčky.

Vpravo: Odznak Spolku německých myslivců. Jeho hlavou byl říšský
mistr lovu Hermann Goering, který patřil k nejvášnivějším lovcům
v Německu.

Dole: Hákový křiž přirozeně doplňoval záhlaví mnoha časopisů a novin
vydávaných nacistickými organizacemi. Na snímku ukázky novin vydáva-
ných pro Hitlerovu mládež.

také na předmětech ze starověké
Troje, Řecka. Kréty, Tibetu
a Japonska. Svastiku používali
i severoameričtí indiáni jako
motiv při vyšívání korálkových
ozdob. U některých primitivních
kultur sloužila svastika jako
ochrana před uřknutím. V Indii
byla svastika vždy symbolem
pohybu slunce. Je zajímavé, že
na vazbách předválečných Kip-
lingových děl, vydávaných
v Indii, se často objevovala právě
svastika.

VZNIK „ÁRIJSTVÍ"
V 19. století se objevily některé
politicko-rasistické názory, které
spojily indoevropskou skupinu
jazyků bezprostředně s teorií
o indoevropské rase. Ve druhé
polovině 19. století použil
Friedrich Max Muller, anglo-
německý filolog, termínu
„árijský" pro označení
indoevropské jazykové skupiny.
Zdůrazňoval však, že toto
označení platí výlučně pro
jazyky, protože rasa a jazyk byly
vždy dva velice odlišné pojmy.

Muller tak bezděčně poskytl
německým rasistům termín
a koncepci, na níž vybudovali
svou rasistickou teorii. Z rasové-
ho hlediska byl árijský původ
považován za nejlepší a všechny
ostatní rasy byly chápány jako
méněcenné.

Slovo „svastika" pochází ze
sanskrtu, což je nejstarší původ-
ní indoevropský jazyk, který
používali starověcí Árijci
(někdy také Árjové), obývající
Irán. Němečtí vědci je označili
za nejstarší indogermánský
národ, který později osídlil
střední a severní Evropu. Háko-
vý kříž jako rasistický symbol
se začal v Německu používat
kolem roku 1910.

V poválečných nepokojích
a zmatcích v Německu si pří-
slušníci pravicových Freikorps
Erhardt malovali na přilby velké
bílé hákové kříže jako rozlišující
označení v bojích proti levico-
vým silám. Od nich je pak pře-
vzalo nacistické hnutí.

Jedním z výtvorů nacistic-
kého omámení arijskou rasou
byl i pseudovědecký výzkum
run a staronordických památek

ve Skandinávii. Jeho výsledkem
bylo užití run jako stejnokro-
jového označení jednotek SS
a různých grafických
rozlišovacích označení pro
divize. Typ hákového kříže,
nazývaný sluneční kolo, byl
přidělen 11. divizi pancéřových
granátníků Zbraní SS Nordland
a byl použit i na
Protipartyzánském bojovém
odznaku.
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ŽELEZNÝ KŘÍŽ
ROCE 1813 založil
Fridrich Vilém m.
řád Železného kříže,
který se stal nejzná-
mějším a nejvíce
ceněným německým

vyznamenáním za statečnost.
Rád se uděloval výlučně

v období válek, respektive vždy
při zahájení nové války byl
obnoven. Stejně to učinil i Adolf
Hitler při vypuknutí druhé svě-
tové války. Původně existovaly
čtyři třídy - kříž II. tř., kříž
I. tř., rytířský kříž a velkokříž.
Jediným nositelem velkokříže
ze druhé světové války byl Her-
mann Goering.

Železný kříž byl udělován za
projevenou statečnost tváří
v tvář nepříteli, nebo za vynika-
jící úspěšné vedení podřízených
jednotek. Celkem bylo vyrobeno
na 3 miliony Železných křížů II.
tř. (EKII), z nichž část byla udě-
lena i vojákům německých spo-
jenců. Udělení Železného kříže
II. tř. bylo nezbytným předpo-
kladem k udělení Železného

kříže I. tř. (EKI). Přesný počet
není znám, ale předpokládá se,
že křížem I. tř. bylo dekorováno
na 500 000 bojovníků.

Rytířský kříž Železného kříže
byl mostem mezi křížem I. tř.
a velkokřížem. Bylo mnohem
obtížnější jej získat, neboť byl
udělován za mimořádnou osobní
statečnost nebo rozhodující
úspěch při vedení bojových
operací.

Rytířský kříž Železného kříže
(Ritterkreuz des Eisernen Kreu-
zes) se členil vlastně na pět tříd.
Bylo uděleno na 7200 Rytíř-
ských křížů. Při dalších stateč-
ných činech byl Rytířský kříž
doplňován postupně závěsem
s dubovými listy (853 vyzname-
naných), s dubovými ratolestmi
a meči (150 odměněných),
s dubovými ratolestmi, meči
a brilianty (pouhých 27 vyzna-
menaných) a konečně se zlatými
dubovými ratolestmi, meči
a brilianty (jediným nositelem
byl pilot střemhlavých letounů
Hans-Ulrich Rudel).

Nahoře: Adolf Hitler se vědomě
a uvážlivě objevoval ve zcela
jednoduchém stejnokroji. Jediné
vyznamenáni, které vždy nosit, byl
Železný kříž I. tř., který získal jako
spojka v zákopech první světové
války na západní frontě.

Vlevo: Polní maršál Erwin Rommel
při kontrole stavu opevnění
v Normandii se svým šéfem štábu,
nositelem Železného kříže Hansem
Speidelem. Rommel byl
vyznamenán Rytířským křižem
v roce 1940, dubovými ratolestmi
1941, meči v lednu 1942 a brilianty
v březnu 1943.
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Nahoře: Blůza stejnokroje generálporučíka Eugena Heinricha Bleyera,
který byt vyznamenán Rytířským křížem v prosinci 1941. Tehdy měl
hodnost podplukovníka a velel 379. pěšímu pluku. Nositelé vyznamenání
používali nejrůznější metody k jejich upevnění; nechávali je přichytit háčky,
přišít nebo zachytit gumičkou. V poli většinou neriskovali ztrátu a originály
nahradili kopiemi z obecného kovu.

Vpravo: Železný křiž I. tř. z období první světové války s iniciálou „ W"
císaře Viléma II., kterou ve druhé světové válce nahradil hákový kříž.
Nositelé tohoto vyznamenání mohli původní kříž nosit na nacistickém
stejnokroji, ale častěji jej podle třídy nahrazovali zvláštní sponou na levé
kapse, nebo na stuze.
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Vlevo: Udílecí dekret k Rytířskému kříži byl vázán v deskách z červené
kůže, text byl napsán ručně hnědým inkoustem a jméno nositele bylo
vyzlaceno. Text zní: „Jménem německého lidu uděluji podplukovníka
Eugenu Breyerovi Rytířský kříž Železného kříže.
Ve Vůdcově hlavním stanu 14. prosince 1941.
Vůdce a vrchní velitel branné moci Adolf Hitler."
Vyznamenání předával vždy osobné příslušný nadřízený generál.
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Vlevo: Železný křiž II. tř. se
uděloval za jednotlivý hrdinský čin,
který však nemusel být vykonán
přímo v bojově linii. Při slav-
nostním předávání byla stuha kříže
provléknuta druhou knoflíkovou
dírkou blůzy. Tímto způsobem
zavěšený kříž se nosil pouze při
slavnostních příležitostech,
jinak byl nahrazen jen stuhou
v knoflíkové dírce nebo příslušnou
stužkou nad kapsou.

Dále vlevo: Předpokladem uděleni
Železného kříže I. tř. bylo předcho-
zí uděleni kříže II. tř. Kříž se nosil
vždy „in natura" na levé kapse
stejnokroje, v polních podmínkách
jej ovšem nahrazovala kopie.

Vpravo: Řád Německého kříže byl
založen 28. září 1941. Měl vyplnit
mezeru při odměňování zásluh
mezi Železným křížem I. tř.
a Rytířským křížem. Uděloval se ve
zlatě nebo ve stříbře, obě třídy se
mohly nosit ve dvou provedeních -
jako běžná kovová hvězda, nebo
jako hvězda vyšitá zlatým
a stříbrným dracounem, která se
přímo přišívala na blůzu.
Předpokladem udělení bylo
předchozí vyznamenáni Železným
křižem I. tř. a účast na sedmi až
deseti bojových akcích. Tímto
řádem, převážné ve zlatě, bylo
odměněno na 25 000 osob.

Vlevo dole: V roce 1941 byl
Rytířský křiž doplněn závěsem
v podobě dubových ratolesti,
udělovaným jako vyšší třída tohoto
vyznamenáni za mimořádnou
statečnost nebo za opakované
úspěchy při velitelské činnosti.
Ratolesti předával vyznamenané-
mu osobně Adolf Hitler.

Nahoře: Řetízek s miniaturami se nosil na večerním oděvu. Vyobrazený
patřil veteránovi první světové války, který se vyznamenal nebo
dlouhodobě sloužil v hasičském sboru a za druhé světové války byl
dekorován Železným křížem II. tř.

Vpravo: Lišta s nacistickými vyznamenáními se nosila při slavnostních
příležitostech. Patřila vojákovi, který sloužil na zapadni i na východní
frontě. Je na ní Železný kříž II. tř., Válečný záslužný křiž s meči, Medaile za
zimní tažení do Ruska 1941-42 a Čestný odznak západního valu.
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A PROPAGANDA

DOLF HITLER si
byl velice dobře
vědom významu
publicity ještě dříve,
než získal do svých
služeb mistra

propagandy Josepha Goebbelse.
Již v roce 1923 bylo založeno
ústřední nakladatelství NSDAP
Eher pod vedením Maxe
Amanna, Hitlerova kamaráda ze
zákopů.

Po vzniku Třetí říše se
Amann stal říšským tiskovým
vedoucím s pravomocí ovlivňo-
vat a řídit veškerý tisk vycháze-
jící v Německu. V roce 1937
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byla jeho funkce a náplň práce
definována v Organizační knize
NSDAP následovně: „Je pově-
řen vybudováním takového uvě-
domělého tisku pro německý lid,
který je lidu zodpovědný a který
odráží život a zkušenosti němec-
ké národní pospolitosti. Říšský
tiskový vedoucí má za úkol pro-
vádět nutná omezení, související
se zveřejňováním politických
požadavků ve smyslu 23. bodu
stranického programu NSDAP
a mít konečný dozor nad prove-
dením těchto zásahů."

Příslušný 23. bod zněl: a)
„ Všichni vydavatelé novin

Nahoře: Vydávání Časopisů představovalo až do konce války značnou část
nacistického propagandistického úsilí. Zatímco ilustrovaný Signál vycházel
v jazykových mutacích po celé Evropě, časopisy jako Německá branná
moc (Die Wehrmacht) se omezovaly na domácí a uniformované čtenáře.

a jejich zaměstnanci musí být
příslušníky německé národní
pospolitosti; b) občan jiné
národnosti než německé má
zakázáno se finančně podílet
nebo jinak ovlivňovat vydávání
novin; c) vydávání tiskovin,
které nejsou v národním zájmu,
je zakázáno; d) tendence
v umění nebo v literatuře, které
by mohly vést k narušení našeho
národního života, budou soudné
stíhány; e) instituce, které budou

bojovat proti výše uvedeným
omezením, budou potlačeny."

Říšský tiskový vedoucí tak
nejen dokonale kontroloval stra-
nický tisk, ale měl zároveň za
úkol ovlivňovat všechen
v Německu vydávaný tisk podle
zásad nacionálně socialistické
ideologie. Amann tak získal roz-
sáhlé pravomoce a dokonale je
využil. Do roku 1942 řídil přes
80 % všech německých vydava-
telů novin.
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Nahoře: Völkischer Beobachter byl
ústředním tiskovým orgánem NSDAP.
Byl založen ještě před rokem 1920
a v dalších deseti letech se stal nejdůle-
žitějším nástrojem nacistické propagan-
dy. Od roku 1922 byl řízen nakladatel-
stvím Eher, v jehož čele stál Max
Amann. vydavatelem novin byl Dietrich
Eckart, jehož v roce 1923 nahradil Alfred
Rosenberg. Vydávání Völkischer Beo-
bachter bylo po mnichovském puči
zastaveno. Bylo obnoveno v roce 1925,
kdy se jeho vydavatelem stal sám Adolf
Hitler. Náklad vzrostl z původních 4000
výtisků na 126 000 v roce 1932 a po
uchvácení moci nacisty dosáhl jako ofi-
ciální noviny rekordního nákladu. V roce
1938 vycházelo denně přes 600 000
výtisku tištěných v Berlině, Mnichově
a Vídni, ovšem počet skutečných čtená-
řů byl podstatně nižší.

Vpravo: Jednotliví příslušníci štábů stra-
nických orgánů se označovali zvláštními
rukávovými páskami. Na snímku rukávo-
vá páska s plechovým oválným označe-
ním pro zpravodaje-fotografa a páska
Hlavního tiskového vedoucího stranické-
ho tisku.
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Nahoře: Noviny byly dlouho nedílnou součástí vybavení kaváren
mnoha evropských mést Výtisky nejrůznějších novin se dennodenně
upevňovaly do speciálních drátěných nebo dřevěných držáků, aby si je
kavárenští hosté mohli pohodlně přečíst. Na snímku držák používaný
pro ilustrovaný časopis Der Führer, jehož vydavatelem v Bádensku byla
NSDAP a její župní vedoucí a říšský místodržící Robert Wagner.

Vpravo: Ústřední vydavatelství NSDAP se nazývalo Eher Verlag a mělo
za úkol vydávat oficiální stranické materiály. Vycházel tu Völkischer
Beobachter, tiskly se stranické časopisy, jako byl Das Schwarze Korps,
nebo Hitlerovy životopisy a samozřejmě jeho základní dílo - Mein
Kampf, Na snímku dva účty vydavatelství a nabídkový seznam základ-
ních prací nacionálního socialismu.

Nahoře: Legitimace čtena NSDAP, který byl zaměstnancem Völkischer
Beobachter s vylepenými příspěvkovými stranickými známkami.
Prosazováni stranické linie v nacisty ovládaném tisku mělo však za
následek pokles čtenářského zájmu, který se stále snižoval až do
vypuknuti války, kdy mezi obyvatelstvem stoupl průběžný zájem
o informace.
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Nahoře: Reprezentační obrazové
publikace o Vůdci. Jejich
autorem byl jeho osobní fotograf
Heinrich Hoffmann, který patřit
k původním členům strany, tzv.
„starým kamarádům". Byl jediný,
kdo směl oficiálně Hitlera
fotografovat, a jeho snímky jej
vždy zobrazovaly v nejlepším
světle. V Třetí říši patřil proto
Hoffmann k nejprominentnějším
fotografům.

Vlevo: Odporně odpudivé, ale
bohužel mezi německou mládeži
velmi oblíbené, byly kreslené
komiksové příběhy vydávané
nakladatelstvím Julia Streichera
Der Stürmer - Verlag, Jejich
názvy prozrazuji neskrývaně
antisemitské zaměřeni:
„Jedovatá houba", „Nevěřte lišce
na lovu - nevěřte Židovu slovu!",
„Jak židovští obchodníci šidili",
„Židům jde vždy jen o peníze",
„Jak sedlák přišel o svůj grunt".
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NACISTÉ V ZAHRANIČÍ

Němečtí nacisté na Slo-
vensku vytvořili své Dob-
rovolné ochranné jedno-
tky (Freiwillige Schutz-
staffel). Na snímku jsou
při slavnostním nástupu
v dubnu 1939. Rozpa-
dem Československa zís-
kalo Slovensko samostat-
nost, ale ve skutečnosti
se stalo loutkovým stá-
tem podřízeným nacistic-
kému Německu. Čechy
a Morava byly jako pro-
tektorát připojeny k Vel-
koněmecké říši pod
říšským protektorem
Konstantinem von Neu-
rathem. Klíčovou úlohu
při rozbiti Československa
sehrála Sudetoněmecká
strana (Sudetendeutsche
Partei).

Mussolini
byl vzorem
předválečných
fašistických
vůdců, ale jen
někteří z nich
před válkou
politicky
uspěli.

rvní fašistická
politická strana
vznikla v Itálii
v roce 1919 a měla
brzy řadu
následovníků.

Mussoliniho hnutí bylo v mnoha
směrech vzorem, podle něhož
pravicoví nacionalisté vytvářeli
své organizace. Stejně jako
v Německu se autoritativní,
antikomunistická
a antidemokratická hnutí dostala
k moci v Maďarsku, Rakousku,
Polsku, Rumunsku, Španělsku,
Portugalsku a Argentině.

Fašisté měli největší úspěchy
v zemích s katolickým
obyvatelstvem, protože
katolická církev vždy
podporovala centrální moc
a hiearchický stát.

NĚMECKÝ NACISMUS
Úspěchy Hitlera a nacistů ve

30. letech inspirovaly fašisty
i v zemích s demokratickou
tradicí. Sir Oswald Mosley
založil „Novou stranu", a podle
vzoru nacistů vedl své muže
v černých košilích do pouličních
bojů proti komunistům
a socialistům v londýnském East
Endu. Tito extrémisté však,
vzhledem ke svému příliš
pravicovému a antisemitskému

120


	Titulní stránka
	Stránky 1 až 15
	Stránky 16 až 20
	Stránky 21 až 30
	Stránky 31 až 40
	Stránky 41 až 50
	Stránky 51 až 60
	Stránky 61 až 70
	Stránky 71 až 80
	Stránky 81 až 90
	Stránky 91 až 100
	Stránky 101 až 110
	Stránky 111 až 120
	Stránky 121 až 130
	Stránky 131 až 138
	Zadní stránka

