
 

13 I. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 

☺  

 

� Tiskařský šotek způsobil, že se v textu o I. prům. revoluci objevily chyby. Najdi je a oprav je. 

 

� I. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 
 • období hromadného zavádění tovární strojové výroby (1781 – 1914) 

• zásadním byl vynález parního stroje (J. Watt -1781) a zavádění parního stroje do dopravy a průmyslu 
(19. st. – „století páry“) 

• nejvýznamnějšími zeměmi pokroku byly Velká Británie a Spojené státy 
   průmysl  
• modernizace textilního průmyslu – vznik velkých výrobních hal -  továren, aplikace parního stroje do 

výroby 
  doprava 
• růst výroby�vyšší nároky na přepravu surovin, zboží, potravin a osob 
• G. Stephenson – sestrojil I. parní lokomotivu (1814)  
• R. Fulton – I. kolesový parník (1807), později byl kolesový pohon nahrazen lodním šroubem 
• vznik I. parních automobilů – parovozů 
• I. let balonem podnikli bratři Montgolfierové 
• průmyslová revoluce v českých zemích 
• začala poč. 19. st. především v textilním průmyslu, později pronikla do potravinářství, papírenství a 

sklářství a těžkého průmyslu 
• české země se staly jednou z nejrozvinutějších oblastí habsburské monarchie 
• doprava v českých zemích 
• I. koněspřežná železnice v Evropě (České Budějovice – Linec) - 1830 
• I. parní železnice v rakouské monarchii vedla z Vídně do Břeclavi a dále do polského Krakova – 1838 
• I. parní železnice v českých zemích (Olomouc – Praha) – 1845 
• J. Božek – I. parovůz a I. kolesový parník 
• J. Ressel – zdokonalení lodního šroubu 
• bratranci Veverkovi – zdokonalili pluh, který kypřil i obracel půdu - ruchadlo 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

 

 

�  



 

14 SOCIÁLNÍ OTÁZKA 

☺  

 

� Napiš krátkou esej o podmínkách dělnictva v 19. st.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� SOCIÁLNÍ OTÁZKA 
 • vlivem průmyslové revoluce a nárůstu továren vznikla dělnická třída (proletariát) 

• tovární výroba přinesla nové problémy mezi dělníky a majiteli továren – podnikateli (kapitalisté, 
buržoazie) 

• podmínky dělnictva:  
• vysoká pracovní doba (12 – 14 hodin), nízká mzda, vysoká úrazovost, špatné sociální zabezpečení 

dělníků, těžká práce žen a dětí 
• východiska: 
• protesty - stížnosti a žádosti dělníků o zlepšení situace (petice), stávky, demonstrace, rozbíjení strojů 
• v II. pol. 19. st. dochází ke vzniku socialismu – hnutí sjednocující a prosazující zájmy dělníků násilnou 

cestou (zakladatelé K. Marx a B. Engels) 
 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

 

 

�  



 

 

15 REVOLUČNÍ ROK 1848 (EVROPA) 

☺  

 

� Vypiš z učebnice (str. 58 a 59) všechny příčiny revolučních nepokojů v Evropě roku 1848 

 

� REVOLUČNÍ ROK 1848 (EVROPA) 
 • program národní emancipace (osvobození) –„jaro národů“ 

• vyvrcholení hnutí v Evropě směřující k občanské společnosti  - boj proti absolutismu panovníka a za 
práva dělníků 

   Itálie: 
• revoluce za sjednocení Itálie a boj proti Rakousku v severní Itálii�porážka revolucionářů – 

k sjednocení Itálie nedošlo 
   Francie:  
• svržení krále ve snaze prosadit občanská práva (např. volební právo) � padla monarchie a byla 

vyhlášena II. republika (prezidentem se stal Napoleonův synovec Ludvík) �sám později provedl státní 
převrat a prohlásil se císařem Napoleonem III. - Francie se stává podruhé císařstvím 

   Prusko: 
• Německo rozdrobeno do 30 států�snaha o sjednocení Německa a prosazení občanských práv 
• vznik všeněmeckého parlamentu ve Frankfurtu, ale nejednota v názorech na podobu Německa 
• maloněmecká a velkoněmecká koncepce (součástí Německa měla být i habsburská monarchie 

včetně českých zemí) 
• parlament byl nakonec rozehnán pruským králem  
   habsburská monarchie: 
• snahy o konstituci (ústavu) a vznik národnostního hnutí (Uhry, Chorvati, Slováci, Češi…) 
• povstání ve Vídni �propuštěn Metternich 
• Ferdinandem I. vydána ústava (částečná samostatnost Uher) 
• byl vytvořen říšský sněm ve Vídni�zrušení poddanství a roboty *za náhradu (7. 9.1848) 
• změna na trůnu �  Ferdinand I. abdikuje ve prospěch synovce Františka Josefa I. (Olomouc) 
• po potlačení revoluce byl panovníkem říšský sněm rozehnán (březen 1849) 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

* za náhradu 
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16 REVOLUČNÍ ROK 1848 (ČESKÉ ZEMĚ) 

☺  

 

� Zazpívej si písničku „O té  revoluci 1848“  od Jaromíra Nohavici a vylušti křížovku 

1. Generál Windischgrätz měl bílou čepici 

      vylezl na Petřín pokynul pravicí 

2. Vojáci vojáci vy slavní junáci 

     spusťte svý kanóny konejte svou práci 

3. Na Prašnou bránu padají šrapnely 

     Čechové Čechové všecko je v jeteli 

4. Schovejte kokardy zmuchlejte prapory 

     učte se mlčení učte se pokory 

5. František Palacký píše svý Dějiny 

    a těch pár co padlo zahrabem do hlíny 

6. Kolo se otáčí my stárneme stárneme 

 pivíčko v sklenicích zvedneme zvedneme 

7. Pivíčko v sklenicích a dobré uzené 

   ty naše Rakousko už to máš spočtené 

   ty naše Rakousko to jsme ti to dali 

   tak už to máš spočtené 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� REVOLUČNÍ ROK 1848 (ČESKÉ ZEMĚ) 
 • Čechy sepsána ve Svatováclavských lázních v Praze petice císaři s požadavky českých zemí: 

• jazykové (zrovnoprávnění češtiny s němčinou) 
• státoprávní (větší míra samosprávy pro české země) 
• společenské (zrušení poddanství a roboty a další občanské svobody)  
• na obranu požadavků vznikl Národní výbor (nejednotný v požadavcích) 
• snahy o společný postup všech slovanských národů v habsburské monarchii�svolán Slovanský sjezd 

(vede František Palacký) – požaduje přetvoření rakouské monarchie ve spolkový stát rovnoprávných 
národů � rozehnán vojskem� počátek revoluce 

• proti revoluci povolán do Prahy gen. Windischgrätz �po týdnu byla revoluce v Praze potlačena a 
Národní výbor rozpuštěn 

   výsledky revoluce 
• byla odstraněna feudální privilegia a zrušeno poddanství a robota   
• poprvé byly formulovány politické a kulturní požadavky českých zemí 
• byl obnoven absolutismus v habsburské monarchii (František Josef I.) 
• revoluce se stala zdrojem zkušeností pro další boj v Německu, Itálii, Rakousku a v Uhrách 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 
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17 EVROPA V II. POLOVINĚ 19. STOLETÍ 

☺  

 

� Pokus se stručně odpovědět na otázky: 

Které dva státy zůstaly i po revoluci 1848 rozdrobeny na malé státečky? 

Co bylo smyslem dohody evropských panovníků zvané Svatá aliance?   

Kde měla “Dílna světa” – Anglie své první kolonie? 

Jakou formu vlády prosazovali Habsburkové v 19. stol. ve svých zemích?  
   
Zjistěte ,kteří panovníci vládli v habsburské monarchii po dobu vlády královny Viktorie. 

Jak se nazýval státní útvar, který se na území dnešního Německa rozkládal ve středověku?  
 
Kdo je autorem tohoto výroku? 
„Velké otázky se nemohou řešit projevy a rozhodováním většiny, to byla velká chyba z let 1848, ale krví a železem.“

  tento pokus dopadl?Doplň z učebnice: U Hradce Králové bojovalo ______________ vojáků. Celkové ztráty  na životech přesáhly ________, 

z toho celých 47 000 na ______________ straně. Pruská armáda byla lépe ________________.  

� EVROPA V II. POLOVINĚ 19. STOLETÍ 
Evropa v II. polovině 19. století 
• zásluhou ujednání na vídeňském kongresu (1814–1815) a vytvořením Svaté aliance nedošlo v I. pol. 

19. st. v Evropě k žádné větší válce. Ani revoluce 1848 nezměnily hranice evropských států 
Viktoriánská Anglie 
• na počátku 2. poloviny 19. století byla Anglie stále nejvyspělejším státem světa. Díky silnému 

válečnému loďstvu ovládala světový obchod a pokračovala v získávání nových území mimo Evropu.  
• Velká Británie byla konstituční monarchií � v zemi se upevnil demokratický parlamentní způsob vlády 
• v 2. polovině 19. století zde vládla královna Viktorie. Dlouhé období její vlády bylo dobou největšího 

rozmachu britského království, vžilo se pro ně označení „viktoriánská Anglie“.  
Sjednocení Itálie 
• v I. pol. 19. st. zůstává Apeninský poloostrov rozdělen do několika států, sever Itálie ovládá Rakousko 
• po vítězné válce s Rakouskem byla Itálie sjednocena (hlavní město – Řím) 
  Sjednocení Německa 
• v 60. letech 19. st. začal nový pokus o sjednocení Německa 
• do čela sjednocovacího procesu se postavilo Prusko (kancléř O. v. Bismarck) 
• snaha o sjednocení „železem a krví“ - vojenskou cestou a bez účasti habsburských zemí 
• Německo se zbavilo cizích vlivů v Prusko – rakouské válce (bitva u Sadové – 1866) a vojenskou 

porážkou Francie (1871) 
• r. 1871 bylo v dobyté Paříži vyhlášeno německé císařství� Německo se stává novou evrop. velmocí 
Carské Rusko 
• Území Ruska se od počátku 19. století přibližně zdvojnásobilo, ale bylo hospodářsky i nadále zaostalé. 

Většina obyvatel žila na venkově a byla negramotná*, města se nerozvíjela.  
• V Rusku nebylo zrušeno nevolnictví - přetrvával i zastaralý absolutistický způsob vlády –„samoděržaví“ 
Rozpad turecké (osmanské) říše 
• Politický, hospodářský úpadek a vojenské porážky Turků vyvolaly snahu evropských velmocí (Rusko, 

Francie, Velká Británie, Německo…) ovládnout jednotlivé částí rozkládající se turecké říše �to vedlo k 
válce mezi Ruskem a Tureckem (na stranu Turecka se přidaly Francie a Velká Británie). Rusko bylo 
poraženo a ztratilo přístup k Černému moři a vliv na Balkáně. 

• koncem 19. století proti turecké nadvládě vzbouřili Slované žijící na Balkánském poloostrově. Vzniklo 
tam několik samostatných států: Bulharsko, Srbsko, Rumunsko a Černá Hora. 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

�  



 

 

18 OBČANSKÁ VÁLKA V USA 

☺  

 

� Přiřaď pojmy do správných sloupců 

SEVER  

OTROCI Z AFRIKY 

TABÁK, CUKROVÁ TŘTINA 

KU-KLUX-KLAN 
 

ODSTRANĚNÍ OTROCTVÍ 

JIH PRŮMYSLOVÝ ROZVOJ 

PLANTÁŽE BAVLNY 

ABRAHAM LINCOLN 

ZLATÁ HOREČKA 
 

KONFEDERACE 

 

� OBČANSKÁ VÁLKA V USA 
•    od roku 1776 jsou Spojené státy americké nezávislou zemí – unií států 
• po napoleonských válkách nastává velká emigrace ze severní a západní Evropy (35 mil. přistěhovalců 

za 100 let) 
• dochází k osídlování USA západním směrem�konflikty s původními obyvateli Ameriky - Indiány  
    příčiny: 
• odlišný vývoj Severu a Jihu USA (na Severu se rozvíjí průmysl a obchod, jižní státy jsou zemědělským 

krajem s velkými plantážemi (bavlna, cukrová třtina, tabák), na kterých pracují otroci z Afriky. 
• na počátku II. pol. 19. st. narůstají spory mezi Severem a Jihem (o otázku zrušení otroctví, o hraniční 

území, o povahu hospodářství…)  
průběh: 

• 11 jižních států vystoupilo z unie � vytvořily nový stát - Konfederaci s vlastním prezidentem 
• r. 1861 propukla občanská válka mezi státy Severu a Jihu � převaha Severu 
• r. 1865 končí válka porážkou Jihu, a prezidentem se stává A. Lincoln 
   výsledky:  
• hl. vliv na vývoj USA má průmyslový Sever, je zrušeno otroctví, obnovena jednota země�vývoj USA 

k postavení velmoci 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 
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19 VĚDECKO TECHNICKÁ REVOLUCE 

☺  

 

� Sestav si z učebnice přehled hlavních vynálezů vědecko-technické revoluce (str. 77 – 80) 

zemědělství doprava a spoje přírodní vědy elektřina a ostatní 

    

� VĚDECKO TECHNICKÁ REVOLUCE 
• II. fáze průmyslové revoluce�období nových objevů a vynálezů spojených s využitím elektrické 

energie, spalovacích motorů a nových poznatků v chemii (umělé hmoty, umělá hnojiva…) 
   příčiny VTR 
• počátkem poloviny. 19. st. si vynutila tovární velkovýroba rozvoj těžkého průmyslu (potřeba železa, 

oceli a uhlí) �vznikla II. průmyslová revoluce 
   doprava 
• vynález výbušného spalovacího motoru (C.Benz - 1885, R. Diesel 1897) � 
• benzin a nafta začala v II. pol. 19. st. nahrazovat parní pohon� vznikají první automobily a letadla 
   průmysl 
• koncem 19. st. se začala pomocí parní turbíny vyrábět elektřina 
• po vynálezu elektřiny začaly být stroje poháněny elektrickým pohonem místo páry 
   pokroky v zemědělství 
• v II. polovině 19. st. pracuje v zemědělství stále víc než polovina lidí 
• nejvýznamnějším pokrokem byl přechod od trojpolního ke střídavému způsobu hospodaření 
• k zavádění parních mlátiček, parních traktorů, žacích strojů docházelo původně na velkostatcích 
• zemědělci začali chovat a ustájovat více dobytka�lepší hnojení a objevila se i první umělá hnojiva 

VTR v českých zemích 
• české země měly nejvíce průmyslu v habsburské monarchii (železárny, strojírny, cukrovary, lihovary, 

papírny…)  
• F. Křižík  - oblouková lampa, el. osvětlení, tramvaje, elektrárny, el. osvětlená fontána (1891) 
• E. Kolben - výroba elektromotorů, turbíny, žárovky (ČKD) 
• Tatra Kopřivnice -  I. vůz President (1897),  
• Laurin a Klement Mladá Boleslav,  
• J. Kašpar – I. let v českých zemích (z Pardubic do Prahy) 
• Škodovy závody v Plzni - výroba zbraní 
• Ottova encyklopedie - nejrozsáhlejší česká všeobecná encyklopedie 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

�  



 

20 VZNIK RAKOUSKA – UHERSKA 

☺  

 

� Vyber a zakroužkuj správné pojmy. Z písmen vznikne tajenka. Zapiš si, co znamená. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� VZNIK RAKOUSKA – UHERSKA 
 • po roce 1848 byla poražena revoluce 

• absolutistická vláda Františka Josefa I. 
• do úřadu ministra vnitra jmenován Alexandr Bach (dochází k pronásledování odpůrců vlády, přísné 

cenzuře novin a časopisů, zákazu vlasteneckých spolků…)�období tzv. Bachova absolutismu (1851 – 
1859) 

• po vojenském neúspěchu Rakouska na severu Itálie vzrůstá nespokojenost�František Josef I. 
odvolává A. Bacha a vydává ústavu (1861) �habsburská říše se stává konstituční monarchií a 
v jednotlivých zemích začínají fungovat zemské sněmy, které vysílají své zástupce na jednání říšské 
rady do Vídně 

• s ústavou nesouhlasí Uhry – požadují větší samostatnost� dochází k tzv. rakousko – uherskému 
vyrovnání (1867) � Rakousko se rozdělilo na dvě rovnoprávné části (dualismus) 

• společný oběma částem zůstává pouze panovník, armáda, finance a zahraniční politika 
• hranice Rakouska -  Uherska tvoří říčka Litava  
• Předlitavsko – patří zde Rakousko a české země (rozvinutější), Zalitavsko – Uhry (zaostalejší) 
• pro Předlitavsko byla r. 1867 vydána nová (tzv. prosincová) ústava – obsahovala rovnost všech 

občanů, svobodu shromažďování, právo svobodné víry, právo zakládat spolky a politické strany, neřeší 
volební právo všem občanům (omezení výší majetku), ženy volit nesmějí 

• nová ústava neřeší národnostní otázku Čechů�zklamání českých politiků� organizace demonstrací a 
vlasteneckých akcí (např. položení základního kamene Národního divadla…) 

• císař a vídeňská vláda jedná o požadavcích českých politiků�pro odpor Němců se podaří získat jen 
několik drobných ústupků (např. rozdělení pražské univerzity na českou a německou, zrovnoprávnění 
češtiny s němčinou na úřadech) – tzv. drobečková politika 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček 

 

 

�  



 

21 TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK 
 

☺  

 

� Na základě zhlédnutého dokumentu o T. G. M. napiš, čím tě může jeho osobnost inspirovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK 
 • zakladatel a první prezident novodobého československého státu, hlavní představitel československé 

demokracie, bytostně přesvědčený humanista 
• narodil se r. 1850 v Hodoníně v chudé  rodině kováře 
• stal se doktorem filozofie a později působil jako profesor na české univerzitě v Praze 
• vstoupil do politiky-byl poslancem říšské rady ve Vídni 
• opustil myšlenku společného soužití Čechů a Němců v rámci Rakouska - Uherska 
• pro své názory musel pobývat v zahraničí�usiloval zde o uznání práv Čechů a Slováků na 

samostatnost 
• v průběhu I. s. v. dosáhl založení čs. vojenských jednotek – legií, bojujících proti Rakousku - Uhersku 
• po porážce R-U a vzniku samostatné Československé republiky se stal jejím I. prezidentem (do roku 

1935) 
• zemřel v roce 1937 
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22 ČESKÁ SPOLEČNOST NA PŘELOMU 19. A 20. ST. 

☺  

 

� Poznamenej si údaje o nově vzniklých uměleckých směrech z učebnice str. 93 

IMPRESIONISMUS SECESE 

  

� ČESKÁ SPOLEČNOST NA PŘELOMU 19. A 20. ST 
    politika 

• zhoršování vztahů mezi Čechy a Němci� snahy Němců rozdělit čes. země na německou a českou část 
• po r. 1867 vznikla v českých zemích řada politických stran: např. Česká str. pokroková (T. G. Masaryk), 

Agrární str., Křesťansko -  sociální strana, Lidová strana…) 
   hospodářský vývoj 
• dovršení průmyslové revoluce (nové technologie, stroje do výroby...) 
• rozmach průmyslu, vznikají průmyslová střediska (Plzeň, Praha, Liberec, Brno, Ostravsko)  
   kultura 
• rozvíjí se až po r. 1860  
• literatura (K. J. Erben, B. Němcová, V. Hálek, J. Neruda…) 
• hudba (B. Smetana, A. Dvořák…) 
• malířství (J. Mánes), sochařství (J. V. Myslbek) 
• vznik řady spolků (tělovýchovná jednota Sokol – vede Miroslav Tyrš) 
• založena Česká akademie věd a umění 
• r. 1883 bylo obnovení Národního divadlo (vyhořelo 1881)  
• byla zavedena korunová měna (1 zlatka = 2 koruny) 1892 
• přijato všeobecné a rovné hlasovací právo (pro muže starší 24 let) 1907   
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23 MEZINÁRODNÍ SITUACE PŘED I. SVĚTOVOU VÁLKOU 

☺  

 

� Vyhledej si a zapiš význam pojmů důležitých pro mezinárodní situaci před I. s. v. 

nacionalismus: 

kolonialismus: 

militarismus: 

pacifismus: 

anarchismus: 

olympismus: 

šovinismus: 

feminismus: 

� MEZINÁRODNÍ SITUACE PŘED I. SVĚTOVOU VÁLKOU 
 • díky rozvoji průmyslu vzniká řada nových velmocí (Německo, USA, Japonsko)  

• zejména díky nacionalismu se tyto velmoci snaží získat nové zdroje nerostných surovin i odbytiště pro 
své výrobky� roste vzájemné soupeření a snaha vlastnit co nejvíce kolonií, doprovázeno závody ve 
zbrojení a snahami o nové dělení světa�napjatá mezinárodní situace  

   spory:  
• Něm. a Fr. (o Alsasko – Lotrinsko), Něm. a VB. (o námořní velmoc), Japonsko a Rus. (o Koreu a 

Mandžusko), Bulh., Srb., Řec. a Turecko (o  část tureckého území), Rak.- Uh. x Rus. (o vliv na Balkáně) 
• expanzivní politika vyvolala spory o trhy a kolonie (VB, Fr., Něm., Jap., Niz., Rus.) �  
• rozdělení Evropy na nepřátelské bloky: 
• demokratické státy (VB, Fr., USA) proti monarchiím (Něm., Rak. – Uh., Jap.) �nevyhnutelnost války 
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24 I. SVĚTOVÁ VÁLKA 

☺  

 

� 
Za pomoci mapky na str. 100 a schémat na str. 102 sestavte přehled států, které proti sobě 
bojovaly v 1. světové válce. Vypište všechny nové druhy zbraní použité v této válce. Ke každé 
uveďte nějakou zajímavost. 

 

� I. SVĚTOVÁ VÁLKA 
 příčiny 

• od konce 19. st. existuje řada politických sporů�vznik nepřátelských koalicí  
• 1879 Něm. + Rak. - Uh. vytváří Dvojspolek (společné zájmy) 
• 1882  k Něm. a Rak. - Uh. se připojuje Itálie � vzniká Trojspolek 
• 1904 vznik koalice Fr.+ V. B. + Rus. � Dohoda 
• atentát na habsburského následníka Františka Ferdinanda v Sarajevu� 
• záminka k počátku I. s. v. (28. 7. 1914) 
   průběh I. s. v. 
• Rak.– Uh. vyhlašuje válku Srbsku (atentátník pocházel ze Srbska)  
• Itálie přechází k Dohodě, k Trojspolku se přidává Turecko� Centrální mocnosti 
• pomalý postup vedení bojů na všech frontách  - zákopová válka 
• na vých. frontě - Něm. a Rak. - Uh. X Rus – vyrovnané síly 
• na záp. frontě - (rozhodující) �Něm. X Fr. – řada velkých bitev (Verdun – 1 mil. obětí, Somma-I. 

tanková bitva, Ypres – nasazení boj. plynů) 
• 1917 – vstup USA do války (na straně Dohody) 
• v Rusku revoluce v důsledku války (válečné neúspěchy, hospodářská krize) �Rusko vystupuje z války 

(Brest – Litevský (separátní) mír – březen 1918) 
• 1918 – převaha Dohody�Něm. + spojenci donuceni k příměří (11.11.) 
  výsledky války 
• nové moder. zbraně (kulomety, tanky, letadla) � 10 mil. padlých, 20 mil. raněných, morální 

devastace, zánik Rak.–Uh. ⇒vznik nových států, vznik Společnosti národů* (předchůdce OSN)   

� 
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Společnost národů 
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25 RUSKÉ REVOLUCE 
 

☺  

 

� 
Zjisti si a zapiš důležité informace a zajímavosti o vůdci bolševiků V. I. Leninovi a vysvětli, 
jakou roli sehrály ruské revoluci čs. legie. 

 

 

� RUSKÉ REVOLUCE 
 REVOLUCE V RUSKU  

• v Rusku byla za I. s. v. špatná situace -země utrpěla ve válce velké ztráty na životech, lidé hladověli� 
nepokoje lidu proti caru Mikuláši II. - začali se bouřit a žádali ukončení války 

• v říjnu roku 1917 (podle nového kalendáře v listopadu) provedli komunisté – tzv. bolševici – v Rusku 
převrat tzv. „říjnovou revoluci“- cara i s celou jeho rodinou popravili a zmocnili se vlády 

• z Ruska se stal první komunistický stát na světě  
• březen 1918 – vydání dekretu o půdě (znárodnění* zemědělství) a dekretu o míru - ukončení války v 

Rusku (Brest-litevský mír) 
• od roku 1922 se komunistické Rusko nazývalo Svaz sovětských socialistických republik – SSSR 
• kdo nové komunistické vládě odporoval, byl pronásledován, poslán do vyhnanství na Sibiř nebo 

popraven�byla nastolena diktatura proletariátu* 
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diktatura proletariátu 

znárodnění 
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26 VZNIK ČSR 

☺  

 

� 
Z mapy „Vznik ČSR“ stručně vypiš informace o následujících pojmech, datech a osobnostech. 
Především, jak souvisely se vznikem republiky. 

Maffie 

E. Beneš 

M. R. Štefánik 

W. Wilson 

11. 11. 1918 

Pařížská mírová konference 

14. 11. 1918 

vznik ústavy 

T. G. Masaryk 

Národnostní složení ČSR (%) 

� VZNIK ČSR 
 • od poč. I. s. v. nechuť Čechů bojovat v armádě R. – U., zejména proti slovanským národům �dezerce* 

a vojenské vzpoury (Rumburk) 
• z emigrantů a dezertérů byly vytvořeny čsl. vojenské jednotky –legie�bojující v Rusku, Itálii a Francii 

na straně Dohody (X u Zborova  - nejslavnější bitva čsl. legií) 
• r. 1916 vzniká ve Francii Česká národní rada (v čele T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik), která 

propaguje čsl. samostatnost v zahraničí 
• r. 1916 umírá Fr. Josef I. �nástup Karla I. (poslední Habsburk na českém trůnu) 
• z českých poslanců v říšské radě byl vytvořen Národní výbor, obhajující myšlenku autonomního státu  
• 28. 10. 1918 kapituluje R–U. v I. s. v. �vyhlášení Československé  
• 30. 10. 1918 byl přijat požadavek slovenských politiků na společný stát s Čechy tzv. Martinská 

deklarace 
• v listopadu 1918 bylo z ČNR vytvořeno Národní shromáždění a I. prezidentem ČSR zvolen T. G. 

Masaryk 
• 1919 k ČSR se připojuje Podkarpatská Rus 
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dezerce 

znárodnění 
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