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  příčiny války: 

• střetnutí států se silnou demokratickou tradicí 
    (Anglie, Francie) x monarchistické režimy 
    (Rusko, Německo, Rakousko – Uhersko) 
• ze strany Německa snaha o nové dělení světa 
    a kolonií 
• expanze Rakouska – Uherska na Balkánský poloostrov  
• Rusko – požadavky na Slezsko, Balkán  
    a vytlačení Německa a Rakousko – Uherska  
    z ukrajinských a polských území 
• USA – ochrana demokracie a mírové uspořádání  
     ve světě 



První světová válka a její důsledky 
1914 – 1918  

 střetnutí dvou nepřátelských bloků 

• Dohoda (Anglie, Francie a Rusko) 

• Ústřední mocnosti (Německo,  

    Rakousko – Uhersko, později Turecko  

    a Bulharsko) 

 

    Co bylo spouštěcím momentem pro vypuknutí 
první světové války? 

 

 



  charakter války 

• střetnutí armád v celosvětovém konfliktu 

• tíha války v Evropě 

• totální charakter války 

• militarizace ekonomiky 

• využití technického pokroku pro účely války 

    (tanky, letadla, lodě, ponorky, chemické zbraně…) 

• dobyvačná válka o znovurozdělení světa 

• morální devastace vojáků i civilistů  



  důsledky války 

• rozvoj hnutí za odstranění kolonialismu 

    (Čína, Indie, Indonésie, Irák, Sýrie, Egypt) 

• zánik čtyř monarchií (ruské, habsburské, německé 
a turecké) 

• vznik nástupnických států  

• změna mapy Evropy (z Ruska vyčleněna Litva, 
Lotyšsko, Estonsko a obnoveno Polsko) 

• v Rusku 7. listopadu 1917 socialistická revoluce  

    a nástup komunismu 

• v Itálii v říjnu 1922 nástup fašismu (Mussolini) 

 



•  nástup totalitních ideologií (v Rusku vláda  
   jedné strany, neustálé čistky, stalinismus     
• v Německu a Itálii nástup vůdcovského principu 

(Hitler, Mussolini) 
• v Německu od roku 1923 a zvláště od roku1933 

nacionální socialismus (nacismus) 
• vznik dvou světových systémů  
demokratický (tržní hospodářství, soukromé 

vlastnictví, výrobních prostředků…) 
autoritativní socialistický (řízené hospodářství, 
    společenské vlastnictví výrobních prostředků, 

vláda komunistické strany…) 
 
 
 



zdroj:http://1.bp.blogspot.com/-ww-hSVji5vE/TnwHBk8Zj8I/AAAAAAAAAZU/REuXF8mXSo8/s1600/hitler-stalin.jpg 

 
 

Které nástupnické státy vznikly rozpadem 
Rakouska – Uherska?  

http://1.bp.blogspot.com/-ww-hSVji5vE/TnwHBk8Zj8I/AAAAAAAAAZU/REuXF8mXSo8/s1600/hitler-stalin.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ww-hSVji5vE/TnwHBk8Zj8I/AAAAAAAAAZU/REuXF8mXSo8/s1600/hitler-stalin.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ww-hSVji5vE/TnwHBk8Zj8I/AAAAAAAAAZU/REuXF8mXSo8/s1600/hitler-stalin.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ww-hSVji5vE/TnwHBk8Zj8I/AAAAAAAAAZU/REuXF8mXSo8/s1600/hitler-stalin.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ww-hSVji5vE/TnwHBk8Zj8I/AAAAAAAAAZU/REuXF8mXSo8/s1600/hitler-stalin.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ww-hSVji5vE/TnwHBk8Zj8I/AAAAAAAAAZU/REuXF8mXSo8/s1600/hitler-stalin.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ww-hSVji5vE/TnwHBk8Zj8I/AAAAAAAAAZU/REuXF8mXSo8/s1600/hitler-stalin.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ww-hSVji5vE/TnwHBk8Zj8I/AAAAAAAAAZU/REuXF8mXSo8/s1600/hitler-stalin.jpg


Použité zdroje: 
 SOCHROVÁ, Marie, Radovan RYSKA a 
 Vladimír SVOBODA. Dějepis v kostce: 
 základy společenských věd pro střední 
 školy. Vyd. 1. Ilustrace Sylvie Mikulcová. 
 Havlíčkův Brod: Fragment, 1998, 160 s. 
 Základy společenských věd. ISBN 80-720-
 0098-5.  
 

Autorem materiálu a všech jeho součástí,  
není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jiří Pokorný. 


