
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
NĚCO MÁLO OBECNĚ 
První světové válce se také říká Velká válka. Trvala od 28. července 1914 do 11. listopadu 1918. V jejím 
průběhu bojovalo asi 70 miliónů vojáků. Zemřelo asi 9 miliónů z nich plus asi 7 miliónů civilistů. Překonala 
všechny předchozí konflikty v dějinách lidstva. Zasáhla veškeré prostředí - bojovalo se na pevnině, na vodě, 
pod vodou i ve vzduchu. Využívaly se nové zbraně jako například kulomety, tanky, plamenomety, ponorky 
nebo bojový plyn.  
Schylovalo se k ní už od konce 19. století. Mezi jednotlivými zeměmi byly velké neshody a problémy. 
Státy mezi sebou vytvorřily proto spojenectví. Na jedné straně stál TROJSPOLEK, který tvořilo 
NĚMECKO, R-U A ITÁLIE. A na straně druhé byla DOHODA, kterou tvořila FRANCIE, VB A RUSKO. 

PŘÍČINY  
Hlavní příčiny byly čtyři:  
1. Touha po koloniích - Německo jich toužilo mít v Africe více 
2. Staré křivdy - věci, které si státy nedokázaly odpustit 
3. Touha po ovládnutí Evropy 
4. Problémy na Balkáně 

ZÁMINKA K VÁLCE 
Dne 28. červa 1914 byl na následníka R-U trůnu Ferdinanda ‘D Este spáchán v Sarajevu atentát. Následník 
trůnu i se svou ženou zemřel. Atentátník se jmenoval Gavrilo Princip. 
R-U se naštvalo a dalo Srbsku ultimátum. Srbsko nezvládlo jeden bod splnit. PROTO PŘESNĚ O MĚSÍC 
POZDĚJI 28. ČERVENCE VYHLÁSILO R-U SRBSKU VÁLKU! IHNED POTOM NA SRBSKO 
ZAÚTOČILO. 

CO BYLO DÁL 
Útok na Srbsko spustilo lavinovou reakci dalších států, které se postupně začaly do války zapojovat: 
R-U VYHLÁSILO VÁLKU SRBSKU 
NĚMECKO VYHLÁSILO VÁLKU RUSKU 
NĚMECKO VYHLÁSILLO VÁLKU FRANCII 
VB VYHLÁSILA VÁLKU NĚMECKU 
R-U VYHLÁSILO VÁLKU RUSKU 

Vytvořily se tři hlavní bojiště, neboli fronty první světové války: 
SRBSKÁ FRONTA 
ZÁPADNÍ FRONTA 
VÝCHODNÍ FRONTA 



ÚKOLY 
Nalep si do sešitu, podtrhni si to hlavní 
Jak se jmenoval následník R-U trůnu a atentátník, který ho zabil? 
Od kdy do kdy trvala první světová válka a jak se jí jinak říká? 
Jak na tom byly státy, co se týká vojenské připravenosti? 
Kolik během války bojovalo mužů? 
Jaké zde byly použité nonvé zbraně? 
Jaké dvě spojenecké dohody mezi sebou státy měly? Napiš, kdo kam patřil. 
Znáš nějaký film nebo knihu o první světové válce? Napiš jakou/jaký. 
Jaké byly hlavní příčiny k válce? 
Co je to záminka? 
Co se stalo po útoku na Srbsko? 
Co je to fronta? 
Jaké fronty během první světové války byly? 


