
I. světová válka
Vzájemné soupeření dvou mocenských bloků – Dohody a Trojspolku se dále stupňovalo. 
Záminkou k první světové válce byl atentát na následníka trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda 
d‘ Este v Sarajevu…28.6.1914….., který atentátu podlehl. Atentát provedli členové nacionalistické 
organizace Nedeljko Cabrinovic a Gavrilo Princip, vycvičení důstojníci srbské armády, kteří se 
sdružovali v organizaci černá ruka. 
V červenci R–U Srbsku ultimátum, které de facto likvidovalo srbskou samostatnost.  Srbsko přijalo 
takřka všechny požadavky v ultimátu. Ovšem na nátlak Německa  vyhlásilo 28.7.1914 R–U Srbsku 
válku.

1. srpna 1914 vypovědělo Německo válku Rusku a 3. srpna 1914 vyhlásilo Německo válku 
Francii a vstoupilo na belgické území, tím porušilo belgickou neutralitu a postupovalo k Francii. 
Dne 4. srpna 1914 vyhlásila Británie válku Německu. 
V dalších týdnech vstupovaly do války i další státy. Koncem srpna vyhlásilo Německu válku 
Japonsko. Pak i Černá Hora. Co se týče Itálie zůstávala neutrální. V listopadu vstoupilo do války 
na stranu centrálních mocností (Něm) Turecko.
První světová válka byla vedena na několika frontách. Hlavní bojiště se nacházelo v západní 
Evropě, kde bojovali Francouzi s Brity a Belgičany proti Němcům a ve východní Evropě, kde se 
střetlo Ruské  vojsko s Německou a rakousko – uherskou armádou.
Německé velení se pokusilo realizovat plán tzv. Bleskové války - rychle dobýt Francii přes Belgii, 
dříve než se podaří plná mobilizace Ruské armády. 

Na konci srpna 1914 probíhala tzv. Pohraniční válka na belgicko – francouzských hranicích a v 
září 1914 stálo německé vojsko nedaleko Paříže. Poté však přešla dohodová vojska do protiútoku a 
v září v bitvě na řece Marně zastavila německý postup na Paříž. Od švýcarských hranic až 
k belgickému pobřeží se vytvořila souvislá hráz zákopů a tím se taktika bleskové války nemohla 
uskutečnit a vznikla tzv. poziční = zákopová válka. 
 Významnou frontou se stala rovněž fronta východní, kde Rusko zahájilo operace proti Němcům ve 
Východním Prusku a Rakušanům v Haliči. Zatímco východopruská operace skončila pro Rusko 
porážkou v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v srpnu – září 1914, v Haliči byla 
rakousko – uherská armáda zatlačena - i na východní frontě dochází k tzv. zákopové válce.
Dalším evropským válčištěm byla fronta proti Srbsku. Poté co vstoupilo rakouské vojsko do Srbska, 
převzala brzy iniciativu armáda Srbska a Černé Hory a vyhnala rakouské vojsko ze země.     Poté, 
co vstoupilo Turecko koncem listopadu 1914 do války na straně Centrálních mocností, vytvořily se 
další tři fronty – Kavkazská, Mezopotámská a syrsko – palestinská .   
Po neúspěchu strategie bleskové války na západní frontě si Německo jako hlavní válečný cíl pro rok 
1915 stanovilo porazit Rusko a vyřadit ho z války. Začaly se projevovat rozpory v ruském velení a 
nedostatek ruské zbrojní výstroje.
Během německé ofenzívy na východní frontě ztratilo Rusko okupovanou Halič, ruské Polsko, 
Litvu, část Lotyšska, ale válka na východě rozhodnuta nebyla a Rusko nadále nebylo přinuceno ke 
kapitulaci.
Na západní frontě pokračovala roku 1915 zákopová, poziční válka. Dne 22. dubna 1915 zde 
použili Němci u belgického města Ypres poprvé v dějinách chemická zbraň, když do francouzských 
zákopů vypustili oblak chloru. V květnu 1915 vznikla v Evropě další fronta. Itálie vyhlásila válku 
Rakousku – Uhersku. a Německu roku 1916. Během roku 1915 však Italové nedosáhli na italské 
frontě žádných podstatných úspěchů a italská fronta se ustálila.
V září 1915 se k Centrálním mocnostem připojilo Bulharsko, které se zapojilo k útokům proti 
Srbsku, které chtějí obsadit. Srbové byli poraženi a Srbsko obsazeno. To přimělo Dohodu, aby 
usilovala o dobytí Dardanel, což by umožnilo zásobovat Rusko po moři. Byla podniknuta tzv . 
gallipolská operace – výsadková operace na poloostrov Gallipoli, která měla umlčet turecké 
dělostřelectvo a tím umožnit bezpečné proplutí zásobovacím lodím úžinami.Úžiny Bospor a 
Dardanely se nepodařilo získat, spojenecké loďstvo utrpělo značné ztráty a akce byla neúspěšná.



Roku 1916 vstupovaly obě strany s velkým válečným úsilím, které se projevilo od února až do září 
1916 v bitvě u Verdunu (pevnost chránila Paříž). Německá vojska se snažila dobýt tuto pevnost, 
která chránila cestu na Paříž. Aby byl oslaben německý tlak u Verdunu , zahájila Dohoda – 
francouzsko – britská armáda od července do listopadu 1916 ofenzívu na řece Sommě. V této bitvě 
byly poprvé použity tanky. I zde ani jedna ze stran nedosáhla rozhodujícího vítězství, byly ovšem 
obrovské ztráty na životech. Rovněž Rusko se snažilo ulehčit Francii situaci u Verdunu. V červnu 
1916 byla zahájena tzv. Brusilova ofenzíva, byla namířena proti N a R-U., tato ofenzíva byla 
úspěšná, neboť Němci museli stáhnout některé své jednotky ze západní fronty a Rusko získalo 
Bukovinu a část Haliče.
Pod dojmem ruských vítězství vstoupilo do války na straně Dohody 1916 také Rumunsko. Jeho 
armáda však nedokázala čelit rakouským, německým a bulharským vojskům a německé roku 
1916 obsadil Bukurešť a Německo a Bulharsko obsadilo velkou část Rumunska.     
Válečný konflikt probíhal také v koloniích a na moři, kde se projevovala námořní převaha VB 
posílené spojenectvím Francie a Japonska. Postupně přecházely do rukou Dohody všechny N 
kolonie. K přímé konfrontaci mezi německým a britským loďstvem došlo především v severním 
moři, kde se Němci snažili prorazit  britskou námořní blokádu – roku 1916 došlo k bitvě u Jutska, 
kde se německé loďstvo muselo zachránit útěkem.  
Koncem roku 1916 došlo ke změně na trůnu v R – U, kdy po smrti Františka Josefa I. nastoupil na 
trůn císař Karel I, který dokonce v lednu 1917 zahájil tajná jednání o separátním míru s Brity.
Neúspěch Německa na moři přiměl německého císaře Viléma II. k zavedení takřka úplné vojenské 
diktatury. Rovněž v lednu 1917 vyhlásil neomezenou ponorkovou válku. Ta rovněž ohrožovala 
americký námořní obchod s Evropou. Již roku 1915 byl německými ponorkami potopen parník 
Luisitania a proto vyhlásily USA v  dubna 1917 Německu válku.
To zkomplikovalo situaci Centrálním mocnostem, které teď musely dosáhnout co nejrychleji 
vítězství na západní frontě. Němci byli dokonce zatlačeni do defenzívy a zaujali obranné pozice na 
tzv. Sigfriedově linii. Snahu o její průlom zahájili spojenci na počátku dubna 1917, Francouzi se 
pokusili o průlom 2x –tyto ofenzívy byly neúspěšné.
Bolševická revoluce na podzim roku 1917 znamenalo pro Centrální mocnosti zlepšení jejich 
pozic. Německo počítalo, že tato revoluce vyřadí Rusko z války a Německo se bude moci 
soustředit na západní frontu. 
Proto počátkem roku 1918 začalo jednání Centrálních mocností se Sovětským Ruskem v Brestu 
Litevském (dnešní Bělorusko). Lenin prosadil uzavření okamžitého míru 3.3 1918 - byl uzavřen 
Brest – litevský separátní mír mezi Německem a Ruskem, na jehož základě Rusko vystoupilo 
z války.
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