
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Válka  byla  výsledkem  dlouhodobé  krize  ve  vztazích  mezi  státy.  Některé  státy  na  sebe 
nevražily  v důsledku dřívějších  vojenských a  politických konfliktů.   ------g2  mělo  vyhrocené 
vztahy s Francií, která nemohla zapomenout na porážku v --a10--- - francouzské válce v letech 
----/-. Už od poloviny 19. století probíhalo také soupeření jiných dvou velmocí, -------- - --a8---- a 
--c3--, o vliv na -----c7-. Navíc státy, které vznikly teprve ve 2. polovině 19. století, tj. ------- a  
-----a5, chtěly dohnat ostatní státy i v rozsahu území mimo Evropu. Tím se cítily ohrožené hlavní 
koloniální  velmoci  ---b3---  a  především  -----  --c8-----.  Její  světová  říše  byla  dlouhou  dobu 
neohrozitelná, ale to přestávalo pomalu platit, protože Německo začalo také budovat silné válečné 
-------a1---. Tato situace vedla ke sbližování některých zemí, které měly společné nepřátele. Tak 
vznikly  na  přelomu století  dva  nepřátelské  bloky,  g4-----  (-----b2-,  -----  -b9------  a  g3----)  a 
-------a2-- (-----e1-, -------- - --b5---- a ----c4-).

Velmi konfliktní oblastí  v Evropě byl výše zmiňovaný -----a6, kde se již v letech 1912/13 
odehrály dvě války. Problémem bylo především promísení národů v této oblasti, národů, které se 
navzájem často nenáviděly. Existovalo tu nepřátelství menších národních států mezi sebou, ale 
také nepřátelství  vůči bývalému pánu této oblasti  --e4-----  --f1-.  Zvláštní  postavení  zde mělo 
--b7---,  protože jeho patronem bylo d1----.  Z toho důvodu si mohlo dovolit  dávat najevo své 
nepřátelství vůči Rakousko – Uhersku, které roku 1908 anektovalo ----- a -----b10-----, v níž žili 
také --b7---. Proto se stal rakouský následník trůnu --------- g1-------b4 d´Este obětí atentátu právě 
v ----h1---. Tato událost v červnu ---- se stala bezprostředním důvodem vzniku války.

V jejím průběhu se vytvořilo několik front. Na západě probíhala takzvaná h4-------  f2----, 
znamenající  úporné  boje,  v nichž  byl  každý  drobný  posun  fronty  vykoupen  obrovským 
množstvím obětí. Na frontě východní překvapilo své protivníky rychlým postupem e2----, tento 
postup však byl do poloviny roku 1915 zastaven a fronta se výrazně posouvala opačným směrem. 
Na jihu Evropy vznikly v průběhu války dvě fronty. Na -----b6--- frontě se Rakousko – Uhersko 
snažilo  porazit  -------  armádu,  ale  povedlo  se  mu  to  teprve  tehdy,  když  do  války  vstoupilo 
---b1-----. V roce 1915 vstoupila do války také --e5---, ovšem na opačné straně, než s kterou měla 
spojenecké smlouvy, neboť se domnívala, že takto lépe dosáhne svého cíle, totiž zisku -h3--- na 
pobřeží -c6-------- --e6-. Fronta na ---f3--  ------ se však příliš nehýbala.

Významné změny přinesl rok 1917. V -b8--- se vnitřní poměry propadly do chaosu, k moci se 
dostali bolševici, kteří uzavřeli separátní mír. Do války naopak vstoupily -------  -c5---, a to na 
straně ------. Příliv čerstvých sil na západní frontu se ukázal jako rozhodující a na podzim ----  
požádalo --a4---- o příměří. -f6------ - ------- už v té době prakticky neexistovalo, rozpadlo se na 
několik menších států.

O poválečném rozložení sil a o podobě hranic rozhodovala konference ve -------c1-- u Paříže. 
Proto se někdy meziválečné uspořádání nazývá ----e3-------  ------. Za hlavního viníka války bylo 
označeno d5------, proti kterému byla zavedena celá řada opatření. Muselo platit ------a7-, mělo 
početně omezenou -----c2, která nesměla mít některé druhy ---h2--. Navíc přišlo o velkou část 
území a všechny ------a3. Výrazně se změnila mapa Evropy. Zaniklo -------- - -f4-----, výrazně se 
zmenšila --------  -d4-- a vznikla řada menších států, například P-----, Rc9------, M--a9----, J----
f5----, F-----, pobaltské státy (----d2, ----d3---, --------) a také --------------. 
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