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Časová dotace:  1 vyučovací hodina 

Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít 
k výkladu látky na téma 1. světová válka v 8. 

ročníku ZŠ, zápis se provádí ve dvou krocích-na 

začátku prezentace si žáci do sešitu zapíší 
nadpis s příslušnými daty a samotný zápis látky 
si žáci opíší z prezentace na konci vyučovací 
hodiny. 



První světová válka 

                     28.7.1914 – 11.11.1918 



Počty vojsk a jejich ztráty 

Blok DOHODY: 

 Na počátku války 
povoláno 14,1milionů 
vojáků 

 Během války celkem     
42 188 810 vojáků 

 Padlí – 5 152 115 vojáků 

 Zranění – 12 831 004 

vojáků 

 Nezvěstní – 4 121 090 

vojáků 

Blok CENTRÁLNÍCH 
MOCNOSTÍ 

 Na počátku války 7,9 
milionů vojáků 

 Během války celkem     
22 850 000 vojáků 

 Padlí – 3 386 200 vojáků 

 Zranění – 8 388 448 

 Nezvěstní – 3 629 829 

vojáků 

 

 



Národní hřbitov Verdun 



Verdun – pevnost a kostnice 



Charakter války 

Válka dobyvačná, vyjimkou je Srbsko,které se 
brání napadení Rakouskem-Uherskem 

Válka zákopová, plán na „bleskovou válku“ 
nevyšel 

Bojuje se na 4 frontách : srbské 

                                           východní 
                                           italské 

                                           západní 
Boje mimo Evropu – v Asii a Africe 

 



Pomník padlým koloniálním a židovským 
vojákům 



Srbská(Balkánská) fronta 

Na území Balkánského poloostrova( Srbsko, 
Černá Hora, Bulharsko,Rumunsko, Řecko) 

Končí mírovou dohodou podepsanou v Soluni v 
září 1918 

 

 



Východní a Italská fronta 

Východní fronta 

Na území Ruska a 

Polska 

Končí mírem v Brestu 
Litevském v březnu 
1918 uzavřeném mezi 
Ruskem a Německem 

Válka manévrová 

Italská fronta 

Po vstupu Itálie do 
války 1915 

Na území Itálie 

 3.11.1918 kapitulace 

Rakouska-Uherska 



Západní fronta 

 Rozhodující válečná fronta 

 Na území Belgie a Francie 

 Bitva na řece Marně zastaven německý postup na Paříž 

 Největší bitva u Verdunu a na řece Somma 



Užití techniky  



Dohodové mocnosti 
 ocelové přilby 

 benzínové a naftové 
motory(lodě i auta) 

 železobeton a ostnatý 
drát v zákopech 

 spojovací technika 

 49 kusů tanků – váha 28 
t,rychlost 4,4km/h, 

výzbroj 4 kulomety, 2 
děla ráže 47mm, osádka 
7 mužů,délka 8m 

 

 



Centrální mocnosti 
 bojové lodě, ponorky 

 stíhací a 
bombardovací letadla, 
rychlost 200km/h, 
dolet 300-500km,  

 kanóny Škoda ráže 
305mm 

 poprvé užito 
otravných plynů 

 ( fosgen, yperit) 

 

 

Německý bombardér 



Pokusy o mírová jednání 

21.12.1916- prezident Wilson- nóta všem 
válčícím státům(podmínky míru) – 

odmítnuto Německem 

Karel I. – nový císař má snahu přijmout, 
ale na nátlak Německa neuskutečněno 



Zápis 

 Začátek 28.7.1914 

 Konec 11.11.1918 

 Formování států před vypuknutím války: 
1) Trojspolek – Německo, Rakousko – 

Uhersko a Itálie 

2) Trojdohoda – Francie, Velká Británie, 
Rusko 

 Spory v předvečer války – Burská a 
Balkánské války 



Příčiny – boj o kolonie a mocenské zájmy 

Záminka – atentát na následníka trůnu 
Ferdinanda d´ Este 

Válka dobyvačná o znovurozdělení světa mezi 
Dohodou a Centrálními mocnostmi 

 4 bojiště: východní, srbská, italská a západní 
fronta 

Užití moderní techniky(tanky, letadla, plyn,..) 
Velká spotřeba válečného materiálu 

Pokus o řízené hospodářství(přídělový systém) 
a vytvoření černého trhu 

Změna postavení ženy ve společnosti 
 

 



Válčící země 

CENTRÁLNÍ MOCNOSTI 
Německo 

Rakousko-Uhersko 

Bulharsko 

Osmanská říše 

DOHODOVÉ MOCNOSTI  
Rusko 

Francie 

Velká Británie 

Srbsko 

Řecko 

Portugalsko 

Japonsko 

USA 

Rumunsko 

Itálie 



Poznámka 

Autorka prezentace Ladislava Horáková 
použila  vlastních fotografií 


