
 

První světová válka 1914-1918 

Příčina: 
- Rozpory mezi velmocemi (především o kolonie) 
- Trojspolek -> Německo, R-U, Itálie 
- Dohoda -> Velká Británie, Francie, Rusko 

Záminka: 
- 28. 6. 1914 -> atentát na habsburského následovníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu (hl. m. Bosny a Hercegoviny  
- atentátník Gavrilo Princip -> teroristická organizace Černá ruka 
- Na straně R-U -> Německo 
- Na straně Srbska -> Rusko 
- Proti Německu -> Francie, Velká Británie 
- Itálie vyhlásila neutralitu                                                                  

Charakter války: 
- dobyvačná válka – snaha o zisk kolonií, změnit rozložení sil mocností 
- předpoklad bleskové války nevyšel (rychlá, pár měsíců), změna ale v zákopovou válku (armády v zákopech) 
- světová válka – válčí mnoho států (34) 
- totální – bojuje 70 milionů mužů, z toho 10 milionů se již nevrátilo a 20 milionů se vrátilo s trvalými následky 
- probíhá na čtyřech frontách, bojuje se na souši i moři 

Fronty 
- SRBSKÁ FRONTA -> Srbsko X R-U  

o nejprve Srbsko úspěšné, pak se ale k R-U přidává Bulharsko -> Srbsko poraženo 
-  ITALSKÁ (jižní) FRONTA  

o 1915 vstup do Itálie války (Dohoda)   
o R-U + Německo X Itálie 

- VÝCHODNÍ FRONTA -> Rusko X Německo, R-U 
o Ruská armáda nevyzbrojena, ale početná, střídavé úspěchy obou stran, válka zde končí předčasně již v březnu 1918, 

kdy Rusko s Německem uzavřelo Brest-litevský mír - zrada Dohody 
- ZÁPADNÍ FRONTA = rozhodující bojiště 

o Francie X Německo – Němci porušili neutralitu Lucemburska, Belgie – postup přes jejich území, napadli Fr. nečekaně 
– obchvatem ze Severu, Němci zastaveni na řece Marně (z bleskové války zákopová) 

- bitva o pevnost Verdun (Verdunské mlýnky – 600 000 mužů mrtvých) 
- Fr. + VB – na řece Sommě – první tanky (1 milion mrtvých) 
- Bitva u města Ypres – první otravné plyny (Německo) 
- vstup USA do války (Dohoda) – 1917 
- 1918: další pokus Německa - druhá bitva na Marně – neúspěch  
- konec války, kapituluje Německo 11. 11. 1918 

 
hospodářství 

- vedení války nákladné 
- řízené hospodářství = výrobu, užívání surovin kontroluje stát 
- přídělový, lístkový systém: dostávali určitý počet lístků, za které zboží dostali = příděl 
- vznik černého trhu 

Společnost v době války 
- utrpení, bída, nespokojenost 
- změna postavení žen: muži do války, ženy přebírají jejich profese, do politiky, veřejného života 

 


