
PRVNÍ  SVĚTOVÁ VÁLKA (pokračování)

ROK 1914
V první světové válce se bojovalo na několika frontách, přičemž nejdůležitější jsou: SRBSKÁ, 
ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ.
 

SRBSKÁ FRONTA
Po napadení R-U se Srbsko nečekaně velmi dobře a statečně bránilo. R-U je nedokázalo samo 
porazit.

ZÁPADNÍ FRONTA
Německo chtělo velmi rychle porazit Francii. Aby se do Francie dostalo, vstoupilo do neutrální 
Belgie, kterou rychle porazilo. VB za to vyhlásila Německu válku.
Německo Belgii prošlo velmi rychle (i když se Belgie statečně bránila) a vstoupilo do Francie. 
Jejich taktika se nazývá BLESKOVÁ VÁLKA, protože chtělo Francii hodně rychle (bleskově) 
porazit a přesunout se na východ. 
Francie se ale postavila na odpor. Došlo k první velké válce - BITVA NA ŘECE MARNĚ. V této 
bitvě Frnacie Německo zastavila a následně došlo ke změně typu celé války - ZÁKOPOVÁ 
VÁLKA.
 
VÝCHODNÍ FRONTA
Na váchodní frontě došlo k velké bitvě u Tannenbergu, kde bylo Rusko drtivě poraženo. Do války 
se také přidalo Turecko na straně Trojspolku. I tady začala válka zákopová.

Již v roce 1914 se začalo bojovat také v Africe.

ROK 1915
ZÁPADNÍ FRONTA
Stále zde probíhala válka v 
zákopech. To vedlo k 
nespokojenosti na obou stranách. 
Německo se to proto rozhodlo 
vyřešit a došlo k BITVĚ U YPRES. 
Zde Němci poprvé použili bojový 
plyn jako svou zbraň. Jednalo se o 
bojový chlór, který měl na svědomí 
spoutu mrtvých a zraněnných. 
Způsoboval také slepotu (někdy jen 
dočasnou).

VÝCHODNÍ FRONTA
Na východní frontě se Trojspolku 
velmi dařilo. Poraženo bylo vlastně pouze Turecko. To se s tím ale nemohlo smířit a ze své 
porážky obviňovali Armény. Došlo tady k velké genocidě - GENOCIDA ARMÉNŮ, která měla za 
následek asi milión mrtvých.

SRBSKÁ FRONTA
Srbové se stále velmi statečně bránilo. Když ale přišlo napomoc R-U také Německo a přidalo se 
do války Bulharsko, byli poraženi.

VELKÁ ZMĚNA - VSTUP ITÁLIE DO VÁLKY
V roce 1915 došlo k zásadnímu zbratu v první světové válce, protože do války vstoupila ITÁLIE. 
Nevstoupila ale do Trojspolku, jak měla původně, ale vstoupila ke státům DOHODY!!!



ROK 1916

ZÁPADNÍ FRONTA
V roce 1916 proběhly obrovské boje. Obě strany se totiž pokusily zničit svého soupeře, jelikož byli 
všichni vysíleni zákopovým typem války.
Nedošlo ale k žádným územním změnám. 
Naopak tento rok přinesl obrovské ztráty 
na životech na obou stranách.
Jako první došlo k BITVĚ U VERDUNU. 
Útok začalo Německo a tato bitva se stala 
NEJDELŠÍ BITVOU celé války. Přezdívá 
se jí taky “VERDUNSKÝ MLÝNEK NA 
MASO” a měla na svědomí asi 700 000 
mrtvých.

Další bitvou, kterou začala tentokrát Velká 
Británie, byla BITVA NA SOMMĚ. V 
této bitvě byly poprvé použity 
tanky. Bitva si vyžádala téměř 
MILION mrtvých a tím se stala 
NEJKRVAVĚJŠÍ BITVOU celé 
války.

VÝCHODNÍ FRONTA
Západní mocnosti v tomto roce 
tlačily na Rusko, aby útočilo na 
východě, což by jim zlevilo. Rusko opravdu provedlo několik úspěšných útoků, kterým se říká 
BRUSILOVA OFENZIVA. Rusko několikrát uspělo a Německo opravdu vytlačili dost daleko nazpět. 
Bylo to ale za hroznou cenu. Tyto bitvy si vyžádaly jen v Rusku asi MILION A PŮL mrtvých a téměř 
milion mrtvých na druhé straně. I přes vítězství Ruska to navíc vedlo k velké nespokojenosti všech 
vojáků.



ROK 1917

ROK 1917 ZNAMENÁ VELKÝ OBRAT V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE!!!

Východní fronta se totiž zhroutila. Německo tak mohlo přesunout veškerou svou sílu na západ. 
Zároveň v tomto roce vypukla v Rusku revoluce, 
která postuně přerostla v občanskou válku.
Změna proběhla také v rámci váda v R-U, kde 
zemřel František Josef a nastoupil Karel I. 

Zásadní změnou bylo ale to, že do války 
VSTOUPILO USA!!! USA vstoupilo na straně 
Dohody a výrazně přispělo k jejímu 
konečnému vítězství.

ZÁPADNÍ FRONTA
Po třech letech hrozných válek byl ve Francii 
spálený pruh země, který připomínak měsíční 
krajinu.
V tomto roce vyhlásilo Německo neomezenou ponorkovou válku. Německým ponorkám se navíc 
povedlo potopit několik lodí, které převážely obyvatele USA. Ameriku to velmi rozčílilo a vyhlásilo 
Německu válku!
To znamenalo obrovskou posilu pro Dohodu, jelikož USA dodala spoustu zbraní, mužů i peněz na 
válečné účely.

VÝCHODNÍ FRONTA
Východní fronta byla v tomto roce velmi ovlivněna politickými událostmi, které se děly v Rusku. 
Ruská revoluce začala v březnu. V zemi probíhaly rozsáhlé demonstrace. Tyto události zásadně 
ovlivnily celé Rusko a způsobily rozklad ruské armády. RUSKO MUSELO NAKONEC Z VÁLKY 
ODSTOUPIT A PODEPSAT MÍR. TÍMTO KROKEM HODNĚ UBLÍŽILI DOHODĚ, PROTOŽE 
NĚMECKO MOHLO VEŠKEROU SVOU SÍLU VYUŽÍT NA ZÁPADĚ. Dá se tedy říci, že i když 
válku vyhrála Dohoda, Rusko válku prohrálo.

BLÍŽÍCÍ SE KONEC- ROK 1918

Americký prezident WOODROW WILSON chtěl v lednu ukončit válku mírovou cestou a vydal  
svých 14 bodů, které se týkaly mírového vyrovnání států. 
Německo se ale vzdát rozhodně odmítalo a válku chtělo vést až do konce.

VÝCHODNÍ FRONTA
Na východní frontě stále převládaly nepkoje. Rusko v roce 1918 podepsalo mír. V zemi ale začala 
válka nová a to VÁLKA OBČANSKÁ. Budeme se o ni učit ještě zvlášť. ale na jejím konci začal v 
Rusku komunistický režim v čele s Leninem.

ZÁPADNÍ FRONTA
Byly sem přesunuty všechny německé síly. Německo se tedy rozhodně nechtělo vzdát. Pokusilo 
se udělat ještě několik velkých útoků a chtělo za každou cenu zvítězit.



Tyto útoky si vyžádaly velkou spoustu obětí. Přesto to Německu nepomohlo. Dohoda postupně 
vítězila a zatlačovala Němesko zpět. Skončilo to jejich úplnou porážkou.

 POTÉ BYL 11. 11. 1918 v 11. 00 PODEPSÁN MÍR, ČÍMŽ SKONČILA PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA


