
1. SVĚTOVÁ VÁLKA 
(1914 – 1918) 



příčiny – válečné nálady ve Francii a Německu 
záminka – atentát na Františka Ferdinanda de Este 
 (následník trůnu v R-U) 
 28.6.1914 v Sarajevu 



František Ferdinand de Este 

s manželkou a dětmi 

Gavrillo Princip 



28.6. 1914 – vyhlásilo R-U Srbsku válku 
uplatnění spojeneckých smluv  světová válka: 

systém spojeneckých smluv 



státy Dohody   Trojspolek (Ústřední mocnosti) 



blesková válka – Německo chtělo válku rychle vyhrát 
zákopová válka – vleklé boje v zákopech, velké ztráty 

útok proti nepříteli v zákopech 



kolonie – převaha států Dohody – obsazeny německé 
kolonie 



západní fronta 

jižní fronta 

východní fronta 

Bojiště v Evropě 



jižní fronta-1915 R-U porazilo s pomocí Bulharů Srbsko 
- 1915 – Itálie se připojila k Dohodě – boje se střídavými 
úspěchy 



východní fronta – Německo a R-U proti Rusku 
nejprve Rusové úspěšní, ale pak zatlačení zpět  
velké ztráty  
1917revol. v Rusku 
 – uzavření  
Brestlitevského míru 



západní fronta -Německo proti Francii a Velké Británii 
- rozhodující bojiště francouzské zákopy 

německý útok 



první bitva na řece Marně  září 1914 – zastavení 
německého útoku 



útok na Ypers 1915 – použití otravných plynů 



bitva  u Verdunu 1916 – nejdelší a nejkrvavější 



bitva na řece Somně 1916 – Britové použili tanků, ale 
měli jich málo 



námořní boje-Něm. použití ponorek-potopení am.lodí  
1917 – vstup USA do války proti Německu 

německá ponorka 

pro větší bezpečnost pluly lodě v konvojích 



1918 – německá ofenzíva – zastavena ve druhé 
bitvě na řece Marně  protiofenzíva 
11.11.1918 – Německo požádalo o příměří 



1. světová válka (1914 – 1918) 
příčiny – válečné nálady ve Francii a Německu 
záminka – atentát na Františka Ferdinanda de Este (následník trůnu v R-U) 28. 6. 1914 v Sarajevu 
 28. 7. 1914 – vyhlásilo R-U Srbsku válku 
uplatnění spojeneckých smluv  světová válka: 

Trojspolek (Ústřední mocnosti) proti státům Dohody 

blesková válka – Německo chtělo válku rychle vyhrát 

zákopová válka – vleklé boje v zákopech, velké ztráty 

kolonie – převaha států Dohody – obsazeny německé kolonie 

jižní fronta - 1915 R-U porazilo s pomocí Bulharů Srbsko, ale - 1915 – Itálie se připojila k Dohodě 
– boje se střídavými úspěchy 

východní fronta – Německo a R-U proti Rusku, nejprve Rusové úspěšní, ale pak zatlačení zpět - 
velké ztráty  1917 revoluce v Rusku – uzavření Brestlitevského míru 

západní fronta – Německo proti Francii a Velké Británii – rozhodující bojiště 

první bitva na řece Marně - září 1914 – zastavení německého útoku 

útok na Ypers 1915 – použití otravných plynů 

bitva u Verdunu 1916 – nejdelší a nejkrvavější 

bitva na řece Somně 1916 – Britové použili tanků, ale měli jich málo 

námořní boje - Němci použití ponorek-potopení amerických lodí  
1917 – vstup USA do války proti Německu 

1918 – německá ofenzíva – zastavena ve druhé bitvě na řece Marně  protiofenzíva 
11. 11. 1918 – Německo požádalo o příměří 


