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1. SVĚTOVÁ VÁLKA 
 

První světová válka znamenala zásadní historický mezník v dějinách lidstva a zvláště Evropy. 
Skončilo jí symbolicky 19. století plné rozvoje, pokroku, světové expanze Evropy. Ale také století, 
v němž většina konfliktů (po napoleonských válkách) byla krátká a s malým počtem obětí, století 
pověstného vídeňského valčíku. Během následujících čtyř a čtvrt roku zahynulo podle odhadů 
15,5-18,5 miliónů lidí (včetně civilistů a pohřešovaných), dalších cca 22-23,5 miliónů bylo 
zraněných (řada z nich těžce). Po dobu 1567 dní umíral v důsledku válečných událostí člověk 
každých 7,3 sekundy. Když válka skončila, svět se navždy změnil. 

 
1. Za příčiny 1. světové války se obecně považuje kombinace několika faktorů. Byly to 

především:  
• růst nacionalismu,  
• vytvoření spojeneckých bloků 
• situace na Balkáně 
• závody ve zbrojení – pozemní i námořní 
• „únava“ z míru 

 
Tyto pojmy stručně vysvětlete, časově zařaďte, případně uveďte příklady. 
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2. Následující mapa ukazuje evropské země v předvečer 1. světové války. Označte: 
• Číslem 1 státy tzv. Ústředních mocností, číslem 2 státy tzv. Dohody a číslem 3 

státy, které zůstaly po celou dobu války neutrální 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Dr. Walter LEISERING (Hrsg.): Historischer Weltatlas. Marixverlag, Wiesbaden 2009, s. 102-103 
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3. U následujících států uveďte, kdy a na které straně (Ústřední mocnosti x Dohoda) se 
zapojily do konfliktu: 
 

Stát Strana Zapojení od kdy 

Albánie   

Belgie   

Bulharsko   

Dánsko   

Itálie   

Japonsko   

Kanada   

Nizozemí   

Rumunsko   

USA   

 
4. U následujících bitev doplňte u každé rok jejího konání, bojující strany a výsledek 

(z hlediska strategie a taktiky): 
 

a) Bitva u Verdunu 
b) Bitva na Sommě  
c) Bitva o Gallipoli  
d) Bitva u Zborova  
e) Bitva u Caporetta 
f) „Zázrak“ na Marně  
g) Bitvy u Ypres  
h) 2. bitva na Marně  
i) Bitva na Piavě  
j) Bitva u Tannenbergu  

Bitva na Sommě - zdroj obrázku: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/
Cheshire_Regiment_trench_Somme_1916.jpg 
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5. Na slepé mapě označte písmeny a) – j) místa konání bitev uvedených v úkolu č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj obrázku: http://www.freeworldmaps.net/europe/blank_map.html 
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6. První světová válka přinesla pronikavý rozvoj technologií, primárně samozřejmě 
válečných. Vyjmenujte a vysvětlete význam alespoň 3 z nich 

 

 

 

 

7. Zásadní změny se v roce 1917 odehrály v Rusku – proběhly zde dvě revoluce. Zařaďte tyto 
revoluce časově a popište jejich důsledky pro vnitropolitickou i pro zahraničněpolitickou 
situaci Ruska.  
 

 

 

 

 
8. První světová válka přinesla zánik nebo rozpad čtyř významných evropských monarchií. 

Vyjmenujte je a stručně popište změny, k nimž v nich došlo. Současně se v Evropě 
vytvořily nové státy – vyjmenujte je. 
 
 
 
 
 
 
 

9. První světová válka formálně skončila podpisem série mírových smluv souhrnně 
označovaných jako versailleský mírový systém. Kdy se tak stalo? Podpisem těchto smluv 
zároveň vznikla nová mezinárodní organizace. Jak se jmenovala, kde sídlila a se jménem 
kterého významného státníka je idea jejího vzniku spojována?  
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10. Součástí mírových smluv byly tzv. reparace. Co toto slovo znamená? Kterému státu byly 
převážně vyměřeny, jak se tento stát k otázce reparací stavěl? Vysvětlete stručně pojmy 
revanšismus a „rána dýkou do zad“ (Dolchstosslegende).  

 

 

 

 

 
11. Co to byla tzv. ztracená generace? Uveďte alespoň 3 autory a jejich díla. 

 


