
TRETIA RÍŠA
ČASOVÁ OS

Pomôcka pre učiteľov dejepisu: Človek a spoločnosť , deviati ročník.



December 1918: 
Dvadsaťročný Alfred Rosenberg prišiel z rodného Estónska do Nemecka a 
usadil sa v Mníchove. 

5. január 1919:
 V Mníchove vznikla Nemecká robotnícka strana, ktorá sa o rok 
pretransformovala na nacistickú Národnosocialistickú nemeckú robotnícku 
stranu (NSDAP); v tom istom roku o čosi neskôr do nej vstúpili Rosenberg a 
Hitler. 

December 1920:
 Nacisti kúpili noviny Välkischer Beobachter a Rosenberg sa stal redaktorom 
a hlavným autorom straníckych článkov. 
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1.máj 1929, Berlín, 
Weimarská republika:
 Prvomájová demonštrácia za 
vlády sociálnych demokratov. 
Berlínska polícia rozháňa 
robotníkov, ktorí sa búrili 
proti systému, ako vtedy 
hovorili politike Weimarskej 
republiky
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8. - 9. november 1923: Nevydarený puč v mníchovskej pivárni 
Búrgerbräukeller. Nacisti sa pokúsili zvrhnúť bavorskú vládu. 
Postreleného Hitlera uväznili. Nezranený Rosenberg utiekol. Hitler 
poveril Rosenberga dočasným vedením strany, kým ho neprepustia z 
väzenia. 
30. január 1933: Hitlera vymenovali za nemeckého kancelára a nacisti 
rýchlo prebrali kontrolu nad celým štátom. Rosenberg sa presťahoval do 
Berlína. 
Február 1933: Roberta Kempnera prepustili z právneho oddelenia 
pruského Ministerstva vnútra. 
1. apríl 1933: Nacisti vyhlásili bojkot židovských obchodov. 
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Hermann Wilhelm Göring (* 12. január 1893, Rosenheim, Bavorsko, Nemecká 
ríša – † 15. október 1946, Norimberg) bol nemecký pilot, politik, člen 
nacistickej strany NSDAP, vrchný veliteľ vzdušných síl Luftwaffe, ríšsky 
maršal, zakladateľ nacistickej tajnej polície Gestapa, blízky spolupracovník 
Adolfa Hitlera, jeden z najmocnejších mužov Tretej ríše a vojnový zločinec

Heinrich Luitpold Himmler (* 7. október 1900, Mníchov, Nemecká ríša – † 23. máj 
1945, Lüneburg, Tretia ríša) bol nemecký politik, člen nacistickej strany NSDAP, 
blízky spolupracovník Adolfa Hitlera, jeden z najmocnejších mužov Tretej ríše a 
vojnový zločinec
Paul Joseph Goebbels (* 29. október 1897, Rheydt, Nemecko – † 1. máj 1945, 
Berlín, Nemecko) bol nemecký politik, ríšsky minister pre ľudovú osvetu a 
propagandu, člen nacistickej strany NSDAP, blízky spolupracovník Adolfa 
Hitlera a vojnový zločinec
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Robert Max Wasilii Kempner (17. októbra 1899 - 
15. augusta 1993) bol nemeckým židovským 
právnikom. Bol to vplyvný protivník NSDAP pred 
vojnou a po vojne bol dôležitým americkým právnym 
poradcom a prokurátorom počas norimberských 
procesov . Revizionisti holokaustu vo veľkej miere 
kritizovali "dôkazy", ktoré predložil Kempner a jeho 
prokuratúra.

Žalobca Robert Kempner
 v norimberskom Justičnom paláci
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10. máj 1933: Na univerzitách v celom Nemecku pálili knihy vyhlásené 
za škodlivé. 
24. január 1934: Hitler vyhlásil Rosenberga za splnomocnenca NSDAP 
pre kontrolu celkového duchovného a svetonázorového vzdelávania a 
pre výchovu. 
30. jún 1934: Počas Noci dlhých nožov Hitler vyčistil stranu od svojich 
nepriateľov, vrátane Ernsta Rôhrna, veliteľa polovojenských úderných 
oddielov SA. 
2. august 1934: Zomrel prezident Paul von Hindenburg; Hitler sa chopil 
moci ako nemecký diktátor. 
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12. marec 1935: Kempnera zatklo gestapo; po dvoch týždňoch 
väznenia  v berlínskom koncentračnom tábore Columbia-Haus 
ho prepustili. 
15. september 1935: Boli prijaté norimberské zákony a na ich 
základe sa Židia stali "rasovo menejcenným" obyvateľstvom. 
7. marec 1936: Nemci obsadili demilitarizované územie 
Porýnia. 
Leto 1936: Kempner utiekol do Talianska a zamestnal sa v 
internátnej škole pre židovské deti vo Florencii. 
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Mapa nemeckej ríše 1871-1918. 
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12. marec 1938: Nemci obsadili Rakúsko a pripojili ho k 
Nemecku. 
Apríl- máj 1938: Počas Hitlerovej návštevy v Taliansku 
Kempnera a ďalších židovských učiteľov a študentov z 
internátnej školy vo Florencii na tri týždne uväznili. 
3. september 1938: Talianske úrady zatvorili internátnu školu vo 
Florencii, Kempner s manželkou a milenkou utiekli do 
Francúzska. 
30. september 1938: Veľká Británia a Francúzsko podpísali v 
Mníchove súhlas s odtrhnutím územia Sudet od Československa a 
ich obsadením nacistami. 
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9. - 10. november 1938: Počas Krištáľovej noci nacisti v 
celom Nemecku vyplienili synagógy, židovské obchody a 
domy. 
30. november 1939: Hitler v prejave prednesenom v 
Ríšskom sneme sľúbil, že zničí všetkých Židov v Európe.
22. jún 1941: Hitler spustil Operáciu Barbarossa; 
Nemecko napadlo Sovietsky zväz a okupovalo pobaltské 
štáty, Bielorusko a Ukrajinu. 
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17. júl 1941: Hitler vymenoval Rosenberga za ministra pre okupované 
východné územia; jeho úlohou bolo administratívne ich spravovať. 
7. december 1941: Japonsko zaútočilo na námornú základňu USA Pearl 
Harbor. 
8. december 1941: Vznikol prvý nacistický vyhľadovací tábor v poľskom 
Chelmne. 
20. január 1942: Nacistickí pohlavári sa stretli vo Wannsee, kde sa 
dohodli na vyvražďovaní Židov. 
15. február 1942: V Osvienčime sa začalo s masovým vraždením Židov. 
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30. január 1941, Berlín, Tretia 
ríša: Adolf Hitler, ríšsky minister 
Joseph Goebbels a führerov 
námestník Rudolf Hess sedia na 
čestnej tribúne v Športovom 
paláci. Hitler sa chystá rečniť pred 
nemeckým ľudom k ôsmemu 
výročiu prevzatia moci nacistami



11/20/2020
Ing. Norbert Lacko                                                         komisia pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou

15

31. január 1943: Generál Friedrich Paulus a jeho 6. armáda sa pri 
Stalingrade vzdali Červenej armáde. Tento krok znamenal  zvrat v 
druhej svetovej vojne. 
16. máj 1943: Nemci po mesiac trvajúcich bojoch potlačili 
povstanie vo varšavskom gete. 
 5. júl 1943 nemeckým útokom sa začala operácia Citadela, bitka v 
Kurskom oblúku definitívny obrat vojny v prospech ČA
6. jún 1944: Spojenecké vojská sa vylodili v Normandii. 
20. júl 1944: Operácia Valkýra- nevydarený pokus nemeckých 
dôstojníkov o atentát na Hitlera. 
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25. august 1944: Spojenci oslobodili Paríž. 
25. január 1945: Víťazstvo Spojencov v Bitke o výbežok (Ardeny) 
znamenalo, že odvrátili poslednú veľkú nemeckú ofenzívu. 

27. január 1945: Jednotky Červenej armády oslobodili 
koncentračný tábor Osvienčim, kde Nemci za predchádzajúce tri 
roky zavraždili viac ako milión ľudí. 
30. apríl 1945: V Berlíne obkľúčenom Červenou armádou spáchal 
Hitler samovraždu. 
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8. máj 1945: Nemecko podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu. 

18. máj 1945: Zatkli Rosenberga. 

20. november 1945: V Norimbergu sa začal súdny proces s vojnovými 
zločincami; obžalovali Alfreda Rosenberga, Hermanna Göringa, Rudolfa 
Hessa a ďalších nacistov, ktorí prežili vojnu. Kempner pracoval v tíme 
amerických žalobcov. 

16. október 1946: Rosenberg a ďalší deviati nacisti usvedčení zo 
spáchania vojnových zločinov boli obesení. 
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Podpis prvej kapitulácie 7. mája v Remeši           a           druhej 8. mája v Berlíne 
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Nemecké územie, straty v 20. storočí. 
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