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Tak vypadala Evropa v roce 1914 



K příčinám světové války patřil boj mezi světovými 
mocnostmi o 

      kolonie (vojensky silné Německo jich mělo    

          málo) 

      zdroje surovin (velké množství nerostných   

          surovin také pocházelo z kolonií) 

      odbyt pro vyrobené zboží 

      další možnosti obchodu 

 



 v červnu 1914 uskutečnila rakousko-uherská 
armáda v Bosně vojenské manévry 

 toto cvičení navštívil vrchní inspektor 
rakousko-uherské armády, následník trůnu 
arcivévoda František Ferdinand d´Este 

 v hlavním městě Bosny Sarajevu byl na něj 
spáchán atentát a arcivévoda zemřel 

 atentát se stal záminkou k vypuknutí války 



František Ferdinand d´Este, následník rakouského trůnu 



V 1. světové válce proti sobě bojovaly státy 
rozdělené do dvou vojenských bloků 

 Trojspolek – Německo, Rakousko - Uhersko,      

                            Itálie 

 Dohoda – Francie, Velká Británie, Rusko 

 

 k oběma nepřátelským stranám se během války 
připojovaly postupně další země 



 červenec – Rakousko – Uhersko vyhlásilo válku Srbsku – 
začala světová válka 

 

 na základě vzájemných smluv vstupují do války země 
Dohody a Německo, spojenec Rakouska – Uherska 

 

 na západě (=západní fronta) německá armáda poměrně 
snadno postupovala, její postup byl zastaven francouzskou 
obranou na podzim 1914, začala zákopová válka 

 

 na východě (=východní fronta) německá a rakousko-
uherská armáda také zpočátku postupovala,  setkala se ale 
s odporem ruských a srbských vojsk 



Zákopová válka 



 duben - Němci použili poprvé v dějinách lidstva 
chemický bojový plyn, nazvaný yperit 

 květen - do války proti Rakousku-Uhersku a 
Německu vstoupil jejich bývalý spojenec Itálie, 
vznikla tak 3. fronta 

 v létě vítězila německá a rakousko-uherská vojska  
na východní frontě 

 válka byla vedena i na moři, bojovaly jak válečné 
lodě, tak ponorky 

     - v květnu německé ponorky potopily parník 
Lusitania na cestě z New Yorku do Liverpoolu, o 
život přišlo téměř 1200 lidí, z toho víc než 90 dětí 

 

 



Britští vojáci oslepení yperitem 



 bojovalo se na všech existujících frontách, válečné 
štěstí se střídalo na obou stranách 

 na západní frontě proběhla na řece Sommě 
nejkrvavější bitva celé války, ve které v září 
Angličané použily poprvé v historii tanky 

 pokračovaly i boje na moři 
 do bojů začala zasahovat také letadla 
     - na začátku války byla používána hlavně                         

k průzkumu, při setkání nepřátelských pilotů se 
pouze pozdravili, letecké souboje 1. světové války 
byly vedeny jako rytířské souboje, pokud se letec 
snažil uniknout ze souboje, jeho protivník ho 
nechal odletět 
 



Bojové letadlo Rakouska - Uherska 



 obě bojující strany pociťovaly únavu a 
vyčerpanost z bojů 

 od ledna Německo vedlo neomezenou 
ponorkovou válku 

 duben - do války na stranu Dohody vstoupily 
USA 

 

 



Německá letadla 

Britský tank 

Voják v plynové masce s kulometem Loď zasažená minou 



 březen - Rusko, ve kterém proběhla revoluce, 
podepisuje mírovou smlouvu a vystupuje                
z války, východní fronta zaniká 

 všechny síly se přesunuly na západní a italskou 
frontu 

 od září se postupně vzdávaly spojenci 
Německa a Rakouska – Uherska 

 říjen – Rakousko – Uhersko se rozpadlo 

 listopad – Německo podepsalo příměří, 
světová válka skončila (11. 11. v 11 hodin) 



 10 000 000 mrtvých 

 20 000 000 zmrzačených a raněných 

 válečné škody a výdaje 208 miliard $ 

 

 vynález tanku, užívání bojových letadel, použití 
chemických zbraní 

 zánik Rakouska –Uherska, carského Ruska, 
Německého císařství, Osmanské říše 

     S touto statistikou byla 1. světová válka nejhorší           
v dosavadních dějinách lidstva. Nikdo tehdy 
netušil, že ji ve všech směrech překoná                            
2. světová válka. 



Uveřejněné odkazy [cit. 2013-5-7].  
Dostupné pod licencí Wikipedia na WWW: 
 
František Ferdinand d´Este: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_ferdinand.jpg>  
Mapa Evropy 1914: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_1914.jpg> 
Záběry - zákopová válka, německá letadla, britský tank, voják v plynové masce          

s kulometem, loď zasažená minou: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Articl

e.jpg> 
Vojáci oslepení yperitem: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:British_55th_Division_gas_casualties_10_

April_1918.jpg> 
Bojové letadlo Hansa-Brandenburg B.I: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aero_Ae-01.jpg.> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_ferdinand.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_1914.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Article.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Article.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:British_55th_Division_gas_casualties_10_April_1918.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:British_55th_Division_gas_casualties_10_April_1918.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aero_Ae-01.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aero_Ae-01.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aero_Ae-01.jpg

