
Nová tvár zväzku. Čitateľ drží v rukách takú učeb-
nicu dejepisu, ktorá sa pokúša o spracovanie historickej 
minulosti sústreďujúc sa na pramene, a umožňuje výučbu 
dejepisu opierajúc sa na činnosť žiakov. Stredobodom 
záujmu učebnice je splnenie zmenených požiadaviek 
vo vyučovacom procese a na maturitných skúškach. 
Podstatou nových skúškových požiadaviek je rozvíjanie 
kompetencií od pochopenia textu cez analýzu prame-
ňov a obrázkov až po citlivý spôsob nazerania a schop-
nosť diskusie, spracovanie poznatkov novým spôsobom 
a efektívne vďaka rôznym typom učebných aktivít (sa-
mostatná, skupinová, projektová práca atď.). 

Táto zmena, na prvý pohľad jednoduchá, si vyžadu-
je podstatné zmeny tak vo vyučovacom procese, ako 
aj v stavbe učebnice, ktoré sú vynútené najmä nedo-
statkom času na vyučovacích hodinách. Proces nado-
budnutia poznatkov samostatne, či v skupinách, rozbor 
prameňov, pochopenie a prediskutovanie otázok a úloh 
sú časovo náročné, a ich uskutočnenie autori museli za-
bezpečiť viacerými spôsobmi s prihliadnutím na požia-
davky učebného plánu.

Asi najzreteľnejšou zmenou je drastické zúženie tra-
dičného učebnicového textu. Látky na poldruha strany 
po lekcii obsahujú prevažne materiál, ktorý sa má nao-
zaj naučiť, resp. ktorému treba porozumieť. Tieto lekcie 
poskytujú poznatky o danej dobe či probléme, pozostá-
vajúce z faktov a súvislostí, ktoré majú žiaci používať. 
Skrátenie, zhustenie a významná redukcia lexikálnych 
údajov (mená, dátumy atď.) nebolo ľahké. Veď všetci 
vieme, že pestrosti dejín rozumieme o to lepšie, o koľko 
podrobnejšie poznáme udalosti. Čím viac zhustíme lát-
ku, tým viac sa približujeme k prázdnym tézam. Dúfame, 
že sa nám podarilo vyhnúť sa tomu. Prijať fakt skrátenia 
materiálu nám môže pomôcť skúsenosť, že menej zna-
mená niekedy viac, ak sa to naozaj podarí podať našim 
žiakom. 

Ďalším dôležitým krokom v záujme získania času 
bola významná, takmer 20%-ná redukcia počtu lekcií, 
v porovnaní s obvyklým počtom. To bolo nevyhnutné 
z viacerých dôvodov. Požiadavky dnes už predpisujú 
spracovanie materiálu celého 20. storočia. Štvrtácku 
látku (12. ročníka) preberieme v skutočnosti iba v prí-
pade, že žiaci porozumejú aj zmenám na konci 20. sto-
ročia, rozpadu dvojpólového sveta a procesu prevratu 
v Maďarsku. Popri tom musíme nechať dostatok času 
aj na prípravy na maturitnú skúšku. Ak by sme neboli 
zredukovali počet lekcií, opäť by sme stáli pred nezvlád-

nuteľnou masou poznatkov, zas by sme bežali s časom 
opreteky, a doplnkový materiál (pramene, obrázky, dia-
gramy, mapy) by nieže pomáhali, skôr by boli na ško-
du. Tieto zmeny – redukcia učebnej látky a počtu lekcií 
– prinášajú želaný účinok iba spoločne.

Obsahový pomer. Z časti z dôvodu hore uvedených 
zmien, z časti kvôli štrukturálnej skladby učebnice sme 
sa v uvádzaní materiálov snažili postúpiť ďalej od dejín 
politiky k iným disciplínam (dejiny spoločenstva, hos-
podárstva, populácie, životného štýlu atď.). Mnohými 
odborníkmi dlhodobo zdôrazňovanou požiadavkou je 
zatlačenie prevahy dejín politiky, ktorá je aj jedným z 
kritérií pre učebnice. Chceli sme upustiť od zdanlivého 
riešenia, ktoré by spočívalo v pridaní materiálov zo spo-
ločenských vied a životného štýlu k základnej rozsiahlej 
dejinnej látke navyše. Na ich zvládnutie by v tomto prí-
pade vôbec nezostal čas popri štandardnej látke z dejín 
politiky. Vyhýbali sme sa aj tomu, aby sme pod nálep-
kou dejín kultúry uvádzali pri zozname niekoľkých mien 
umelcov a vedcov prázdne tézy. Na rozdiel od toho sme 
sa snažili otázku riešiť tým, že – ako sme už spomenuli 
– sme významne znížili množstvo lexikálnych údajov a 
tým sme získali čas na prebratie druhých tém. Podstat-
nú časť materiálu, ktorá nespadá do dejín politiky, sme 
vyzdvihli v poslednej veľkej časti učebnice. Týmto sme 
vyhoveli požiadavkám nového systému maturít, a na 
druhej strane významná časť koncoročného opakova-
nia a prípravy na maturitu sa včlenila do látky učebnice. 
Posun dejín politiky do pozadia je zjavný v prameňoch: 
pochopenie danej doby napomáhajú materiály z dejín 
práva a hospodárstva až po životný štýl.

Štruktúra učebnice. Jednotlivé lekcie pozostávajú 
z troch častí: po hlavnom texte, v rozsahu asi poldruha 
strany, nasleduje archív, obsahujúci pramene, diagramy, 
obrázky a mapy k spracovaniu. Po nich uvádzame časť 
zvanú hľadiská, ktorá umožňuje „hĺbkové vrty“ do mi-
nulosti, lebo sa zaoberá diskutabilnými otázkami, osob-
nosťami alebo problémami pomocou prameňov. Mate-
riál archívu poskytuje výber pre vyučovacie hodiny. Ku 
každej časti hlavného textu je uvedený nejaký prameň. 
Samozrejme nie je nutné všetky spracovať! Vyučujúci 
rozhodne, ktorý použije a akým spôsobom, s prihliad-
nutím na skladbu danej skupiny žiakov. K prameňom sa 
viažu aj otázky a úlohy, všetky sa teda stávajú vhodnými 
na osvojenie si žiaducich kompetencií a zručností, k prí-
prave podľa nových požiadaviek.

Pramene v učebnici (texty, obrázky, diagramy a 
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dejiny politiky, udalostí, štátu, práva, inštitúcií;

dejiny spoločnosti, životného štýlu, mentality a 
kultúry;

dejiny hospodárstva a techniky, kultúra prostredia;

dejiny ideí a náboženstva.

mapy) sme pre lepšiu prehľadnosť po lekciách očíslova-
li. Farba čísla poukáže aj na obsahový charakter daného 
prameňa. 

S cieľom, aby sa učiteľova činnosť mohla – popri 
spracovaní obsahových prvkov – čo najviac a vedome 
usmerniť na rozvíjanie zdôrazňovaných kompetencií, 
okrem otázok a úloh k spracovaniu prameňov používa-
me aj piktogramy jednotlivých kompetencií, známych 
už zo zbierok úloh k maturitám.

Pri vypracovaní učebnice sústredenej na pramene 
sme považovali za dôležité označiť aj jednotlivé možné 
formy aktivít žiakov. Na konci otázok a úloh sme uviedli 
nami odporúčané aktivity modrou farbou. 

Táto metodológia je prítomná aj v hľadiskách, kde je 
však dôraz na vytváraní samostatného názoru. V tejto 
časti žiaci majú možnosť spoznať diskutabilné otáz-
ky (napr. revolúcia alebo puč), osobnosti (napr. Mihály 

Károlyi) alebo javy (napr. „rozhnevaní mladí muži“) z 
rôznych hľadísk a s otázkami do diskusie. Dúfame, že 
táto časť diskusie naozaj vyvolá a donúti žiakov k sa-
mostatnému uvažovaniu, vytváraniu vlastných názorov. 
Znázorňuje to, s čím sa žiaci dennodenne stretávajú: ku 
každej otázke sa môže pristupovať z rôznych hľadísk. 
Táto časť ponúka pre učiteľa výber, on sám sa rozhodne, 
koľko z neho použije na vyučovacej hodine.

 Chceme zdôrazniť, že časti archív a hľadiská posky-
tujú materiál k spracovaniu, k hlbšiemu pochopeniu a 
k vytváraniu vlastného názoru, a v žiadnom prípade nie 
látku k memorizácie.

Učebnicu uverejňujeme v nádeji, že menej žiadame 
a viac dávame, a tým prispejeme k tomu, aby dejepis 
bol zrozumiteľnejším, napínavejším, pre každého žiaka 
prežívateľným a tak aj obľúbenejším predmetom.

   József Kaposi a Miklós Száray

1

1

1

1

Obsahové črty prameňov

používanie a hodnotenie prameňov;

používanie odbornej terminológie;

orientácia v priestore a čase;

skúmanie činiteľov formujúcich udalosti.

[ Ú ] =  riešenie úloh samostatne, vo dvojiciach alebo  
v skupinách;

[ Z ] = samostatná al. skupinová zberateľská činnosť; 

[ P ] = ústna prezentácia (referát, diskusia, rozhovor)

[ S ] = slohová práca (esej, projekt, práca).

Rozvíjateľné kompetencie

Odporúčané metódy spracovania úloh

V učebnici používané znaky
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VYPUKNUTIE VOJNY Začiatkom 20. storočia sa 
v Európe vytvorili dva proti sebe stojace spojenecké 
systémy: Dohoda združujúca Francúzsko, Rusko 
a Veľkú Britániu a Trojdohoda spájajúca Nemecko, 
rakúsko-uhorskú monarchiu a Taliansko (neskôr 
Centrálne mocnosti). 

Najvýznamnejší protiklad medzi dvoma mocen- 
skými zoskupeniami sa vytvoril dôsledkom zákoni-
tostí nerovnomerného hospodárskeho vývoja medzi 
prudko sa rozvíjajúcim Nemeckom, v priemyselnom 
rozvoji stagnujúcou Veľkou Britániou a zaostávajúcim 
Francúzskom. Nemecko požadovalo časť kolónií, 
zabezpečujúcich svetovú moc, Angličania a Francúzi 
však nechceli povoliť.

Okrem základného nesúhlasu sa medzi stranami 
ukázal rad ďalších konfliktov záujmov: Francúzov
hnala túžba po odplate Nemcom už desaťročia 
– chceli si získať späť Alsasko a Lotrinsko, Rusko sa 
chcelo rozširovať smerom na Balkán, kde však narúšal 
bezpečnosť rakúsko-uhorskej monarchie.

Zámienku k vypuknutiu vojny poskytli výstrely 
r. 1914 na Balkáne, ktorý pre národnostné nezhody 
nazývali „sudom plným pušného prachu“. V Sarajeve, 
hlavnom meste Bosny a Hercegoviny obsadenej 
monarchiou, zabil nástupcu trónu Františka Fer-
dinanda srbský nacionalista zo Srbska, Gavrilo 
Princip. Veľmoci usúdili, že prišiel čas na zrážku, 
Nemci povzbudzovali k rozhodnému vystupovaniu 
monarchiu, Rusi zas Srbov. Nato Rakúsko-Uhorsko 
poslala Srbsku prísny ultimát, tí si však trúfli odmietnuť 
ho. Monarchia vypovedala vojnu Srbsku (28. 7. 
1914). V zmysle spojeneckých zmlúv – keďže si aj 
ostatné veľmoci mysleli, že prišla tá vhodná chvíľa 
na uskutočnenie svojich cieľov – za niekoľko dní sa 
takmer celá Európa zapojila do vojny (zo strany 
Dohody: Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia, zo 
strany Centrálnych mocností: Nemecko, rakúsko-
uhorská monarchia a onedlho aj Turecko). Vypukla 
svetová vojna.

POZIČNÁ VOJNA V Európe už celé generácie 
nepustošila významnejšia vojna. Väčšina generálnych 
štábov a ľudí na oboch stranách očakávala veľké 
víťazstvo. V uliciach sa s oduševnením oslavovala 
vojna. Ale všetci sa prepočítali! Keď dorazili prvé vlaky 
preplnené zranenými a onedlho bolo cítiť ťažkosti 
v zásobovaní, nálada ľudí sa pomaly zmenila. 

Vojaci boli sklamaní. Mysleli si, že vojna sa čoskoro 
skončí vďaka novým zbraniam, ale stal sa pravý opak. 
Posilnené delostrelectvo zvyšovalo šance obrany, 
tým namiesto rýchlych útokov sa vojská zahrabali do 
zákopov, vytvorila sa pozičná vojna. 

Nemecké vojnové velenie chcelo využiť svoju 
počiatočnú prevahu a predísť vojne na dvoch 
frontoch. Preto podľa Schliffenovho plánu bleskovej
vojny, vypracovaného začiatkom 20. storočia, chcelo 
napadnúť Francúzsko cez Belgicko. Rátalo s tým, že 
postup Ruska zastavia vojská monarchie. Rusi však 
postupovali rýchlejšie, než sa to očakávalo, bolo 
teda potrebné presunúť nemecké sily na východ 
a Francúzi preto úspešne zastavili nemecké 
jednotky 22 km od Paríža, v tzv. 1. bitke pri Marne 
(september 1914).

V nasledujúcich rokoch prebiehala vojna so 
striedavým úspechom: front prerazila raz jedna, raz 
druhá strana, ale rozhodnúť vojnu sa nepodarilo 
ani jednej z nich. Obidva tábory sa snažili dostať do 
prevahy zapojením ďalších štátov do vojny – sľubmi  
na úkor protivníkov. R. 1915 vstúpilo do vojny 
Taliansko – v nádeji na územia získané na úkor 
Rakúsko-uhorskej monarchie – na strane Dohody, 
Bulharsko zas s nárokmi na územia od Srbska na 
strane Centrálnych mocností. Monarchia teda bola 
nútená otvoriť front aj v úpätí Álp, a na druhej 
strane spoločne s Bulharskom obsadilo Srbsko. V roku 
1916 Nemci zaútočili v okolí Verdunu, načo Dohoda 
postupovala vpred pri rieke Somme. Výsledkom toho 
bol len menší presun frontovej línie, počet obetí 
však na oboch stranách presahoval milión osôb. 
Zapojenie Rumunska do vojny (1916) neprinieslo pre 
Dohodu veľa úspechu, pretože Rumuni rýchlo utrpeli 
porážku.

NOVÁ PODOBA VEDENIA VOJNY Fronty sveto-
vej vojny tvorili siete zákopov umiestnených opro-
ti sebe. Masovo sa uvádzali do boja skôr vyvinuté  
zbrane s väčšou strelnou silou, napr. ťažký guľomet,  
a velenie armádnym zborom, rozmiestneným na 
stovkách kilometrov, umožnil predchádzajúci roz-
voj spravodajstva. Snaha prerazenia frontovej lí-
nie si vyžadovala, vojnou motivovaný rozvoj tech-
niky zas umožnil použitie nových zbraní. Spomedzi 
mnohých inovácií zohrávali lietadlá, obrnené vozidlá 
a ponorky významnú úlohu už v druhej časti vojny, 

I. Prvá svetová vojna,  
revolúcie a mierové dohody

1. Prvá svetová vojna
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charakter vedenia vojny však zmenili až v 2. svetovej 
vojne, umožňujúc mobilnejšie boje. Lietadlá použí-
vali spočiatku len na prieskum, neskôr sa už ostreľo-
vali palubnými zbraňami a vzájomne si bombardo-
vali pozície. V prvej svetovej vojne letectvo ešte ne-
útočilo na zázemie. Obrnené vozidlo – s krycím ná-
zvom „tank“ – ako prví uviedli do boja Angličania. 
Proti sebe stojace strany používali bojový plyn ako 
novú zbraň, proti nim však našli aj účinnú obranu, 
plynovú masku.

Keďže vojna sa pretiahla, víťazstvo nezáležalo iba 
na výsledkoch bojov vojakov, ale aj od produktivity 
ich zásobujúcich zázemí. Krajiny zapojené do 
vojny postavili do služieb vojny svoju celú národnú 
ekonomiku, pod štátnym dozorom vybudovali 
vojnové hospodárstvo. V tejto súťaži sa slabšie 
hospodárstva čoraz viac vyčerpávali. Zásobovanie 
slablo, ľudia živorili. Ako prvé sa zrútilo Rusko, 
disponujúce najmenšími zásobami, ktoré sa pre 
revolúciu vo februári 1917 zúčastňovalo vojny čoraz 
menej. Znaky vyčerpania sa ukazovali aj v rakúsko-
uhorskej monarchii a Nemecku.

VSTUP SPOJENÝCH ŠTÁTOV DO VOJNY – VÍŤAZ- 
STVO DOHODY Dohoda držala prístavy Centrálnych 
mocností pod blokádou už od začiatku vojny, tým  
ich izolujúc od svetového obchodu. Táto situácia 
bola vo vojne národných hospodárstiev čoraz horšia 
najmä preto, že pokusy nemeckej flotily o prebitie

anglickej blokády boli neúspešné. Nemecko sa 
tak nedostalo k surovinám, kým Anglicko malo 
neohraničený príliv zásob zo Spojených štátov 
a vlastných kolónií. V snahe zabrániť anglickému 
zásobovaniu Nemci uviedli do boja ponorky (lode U).

Keďže Spojené štáty poskytovali zásoby pre 
Dohodu na úver – pre blokádu si Centrálne mocnosti 
nemohli kúpiť takmer nič –, americký gigant mal 
čoraz väčší záujem na víťazstve Dohody. Spojené 
štáty sa obávali aj toho, že od polovice 19. storočia 
hospodársky prudko sa rozvíjajúce Nemecko by 
sa v prípade víťazstva stalo ešte väčším súperom. 
Začiatkom roku 1917 sa dôsledkom oslabenia Ruska 
Dohoda dostala do ťažkej situácie. Americké vedenie 
sa rozhodlo. Potom, ako sa podarilo postaviť americ-
kú verejnosť na stranu účasti vo vojne – využijúc 
útoky nemeckých ponoriek – v apríli 1917 vstúpili 
Spojené štáty do vojny na strane Dohody.

Roku 1918 – ešte pred objavením sa amerických 
jednotiek v Európe – Nemecko chcelo vynútiť 
rozhodnutie na západnom fronte. Nemci sa 
opäť priblížili k Parížu, Dohoda však s americkou 
pomocou zastavila útok. Od tejto chvíle čoraz viac 
rástla materiálna a početná prevaha Dohody a na 
jeseň 1918 sa obrana Centrálnych mocností na 
frontoch zrútila. Žiadali prímerie (bezpodmieneč-
nú kapituláciu podpísalo Rakúsko-Uhorsko 3. no-
vembra, Nemecko 11. novembra) a tým uznali svoju 
prehru vo vojne.

Archív

Japonsko

Spojené štáty

Nemecko

Francúzsko

Anglicko   

    Španielsko

Portugalsko
Taliansko

Belgicko Holandsko

Zistite, ktoré sú veľmoci s rozsiahlymi koloniálnymi územiami. Uveďte, ktoré krajiny majú malú koloniálnu ríšu. Zistite, aká 
je súvislosť medzi mocenskými protikladmi a veľkosťou koloniálnych území. Svoje tvrdenie odôvodnite. Pozbierajte všetky 
údaje – okrem hore uvedených –, ktorých zvažovanie je potrebné k podaniu podrobnej analytickej odpovede! [ Ú ]

VYPUKNUTIE VOJNY

Veľmoci a ich koloniálne územia

1
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„Anexia Bosny a Hercegoviny je len jedným z úderov, plánovaných nepriateľmi  
Srbska proti našej krajine. Predchádzali jej mnohé údery a po nej budú nasledovať 
ďalšie. Teraz sú potrebné práca a prípravy, aby nový útok nezastihol Srbsko nepripra-
vené. 
Hlavnou úlohou, ktorú musí každá trieda ľudu splniť, je príprava na vojnu vo všetkých 
oblastiach práce národa, spĺňajúc požiadavky doby. To sa má dosiahnuť posilnením 
národného povedomia, telocvikom, zvyšovaním telesnej a materiálnej pripravenos-
ti, kultúrnym zveľadením atď.
Novému útoku, podobnému anexii, už musí čeliť nové Srbsko, v ktorom sa chopí 
zbrane každý Srb. 
Starí Turci sa postupne strácajú na juhu, pod ich jarmom trpí už iba čiastka nášho 
ľudu. Ale zo severu prichádzajú noví Turci, oveľa strašidelnejší a nebezpečnejší, než  
tí starí, tiahnu proti nám civilizovanejší a hospodársky vyspelejší nepriatelia zo severu 
(...) 
Národná obrana vyhlasuje ľudu, že našim hlavným a najväčším nepriateľom je  
Rakúsko (...) Keď Národná obrana hlása nevyhnutnosť boja proti Rakúsku, hlása  
svätú vec existencie nášho národa.“ (Z programu Národnej obrany, 1911)

Zistite, koho text nazýva no-
vými Turkami! Sformulujte, čo 

vyplýva z textu ohľadom programu 
organizácie. Pomocou vlastných 
historických znalostí rozpoznajte 
príznačné metódy organizácie, a 
pozbierajte konkrétne príklady z 
programov podobných organizá-
cií. [ Ú ]

Pomocou mapy porovnajte pomer síl dvoch zúčastnených strán. Pomocou mapy sformulujte podstatu Schliffenovho
plánu. Uveďte slabé body plánu! [ Z ]

Spojenecké systémy a pomer síl v r. 1914

„(...) Všetci vojenskí spisovatelia (...) sa zhodujú v tom, že 
Moltke [Helmut Moltke, náčelník nemeckého veľkého ge-

nerálneho štábu medzi 1906 a 1914] posilnil ľavé alebo obranné krídlo v Alsasku 
a Lotrinsku, ako to plánoval Schliffen [Alfred von Shliffen, náčelník nemeckého
veľkého generálneho štábu medzi 1891 a 1906] a v tom, že tak urobil na úkor 
pravého krídla, ktoré zohrávalo rozhodujúcu úlohu a ktoré malo zmiesť francúz-
ske vojská za svoje východné opevnenia až k švajčiarskym hraniciam. Mnohé výz-
namné nemecké osobnosti (napr. generál Wilhelm Gröner) poukazovali na to, 
že Shliffen vytvoril medzi dvoma krídlami pomer 1:7, kým Moltke tento pomer

POZIČNÁ VOJNAPomocou prameňa uveďte 
v krátkosti podstatu Schliffe-

novho plánu. V akej miere sa do-
týkala podstaty plánu Moltkeho 
modifikácia? Vysvetlite, modifiká-
cia ktorého z činiteľov, uvedených 
aj v prameni, bola jednou z príčin 
neúspechu Schliffenovho plánu.
Odôvodnite svoju odpoveď! [ P ]

2

3

4
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zmenil na 1:3, ale o tom, ako sa k týmto číslam dostali, sa nevyjadrovali. Gröner 
vo svojej knihe s názvom Testament grófa Schliffena píše, že Shliffen mienil 
poslať 10 divízií na východný front, Moltke zas 8. Moltke však – ako ani Shliffen
– nikdy nedisponoval s toľkými armádnymi zbormi a divíziami, existenciu koľ-
kých predpokladá Schliffenov plán, ten inak bol len návrhom. (...)

Inak musím poznamenať, že Schliffenov plán vypracovali iba pre jednu voj-
nu, vedenú na západnom fronte; v časoch jeho vypracovania bolo totiž Rusko 
ešte stále dosť slabé v dôsledku vojny s Mandžuskom. (...)“ (Anglická analýza z r. 
1929) 

„Počas prenasledovania nepriateľa naše bojové jednotky postúpili na východ 
od Paríža, po rieku Marne a ďalej a medzi Meauxom a Montmirailom ich napadli 
nepriateľské jednotky. V ťažkých bojoch, trvajúcich dva dni zastavili útok nepria-
teľa, ba ešte aj postúpili vpred. Keď nám hlásili prísun nových silných nepriateľ-
ských kolón, svoje krídlo sme stiahli. Nepriateľ nikde neprenasledoval naše jed-
notky. Našu vojnovú korisť v tomto boji tvorí doposiaľ 50 diel a niekoľko tisíc 
zajatcov.

Zbory bojujúce na západ od Verdunu sú v bojoch o získanie území.
Na východnom fronte sa opäť začali boje.“ (Nemecké bojové hlásenie 10. sep-

tembra 1914)

„11. septembra, večer. Anglicko-francúzske jednotky na ľavom krídle prekročili 
Marnu, aby mohli ďalej prenasledovať ustupujúceho nepriateľa. 

12. septembra. Bitka, ktorú vedieme už piaty deň, sa nepopierateľne premieňa 
na víťazstvo. Ústup 1., 2. a 3. nemeckého vojska pred naším ľavým krídlom i hlav-
nou armádou je čoraz zrejmejším. Teraz je na rade 4. nepriateľská armáda, ktorá 
(...) už začala ústup.

13. septembra. Naše víťazstvo je pomaly úplným; nepriateľ všade ustupuje.“ 
(Francúzske bojové hlásenie)

Fronty 1. svetovej vojny
Zistite, aké prednosti a nevý-
hody malo to, že Nemecko 

bolo donútené k vojne na dvoch 
frontoch. Skúmajte, akú rolu zohrá-
vala námorná blokáda v priebehu 
vojny a predovšetkým pre koho 
bola škodlivá! Zistite, aký bol zámer 
ponorkovej vojny! Určite, akú rolu 
zohrával v priebehu vojny vstup 
jednotlivých krajín do bojov! Zistite, 
ktorý frontový úsek bol rozhodujú-
cim! Svoje tvrdenie dokážte! [ Z ]

Zistite, či nemecké bojové 
hlásenie opisuje skôr víťaz-

stvá alebo porážky! Ako ovplyvnili 
Schliffenov plán udalosti opísané v
uvedenom bojovom hlásení? Pre-
čo? [ P ]

Vyberte z dvoch bojových 
hlásení spoločné body ich 

obsahu! Uveďte, čo neobsahuje 
nemecké hlásenie, hoci je to pod-
statné a významné! Uveďte, čo ne-
obsahuje francúzske hlásenie, hoci 
je to podstatné a významné! [ P ]

5

6

7
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Anglický tank, anglickí vojaci 
v zákopoch, plynový útok a 
vzdušná bitka na západnom 
fronte.

NOVÁ PODOBA 
VEDENIA VOJNY

Vysvetlite, prečo sa vytvorila zákopová vojna! Zistite, aký vplyv mala 
na vojakov! V krátkosti opíšte, ako premenili rolu zázemia dlhé fronty, 

miliónové vojská a uvedenie nových bojových prostriedkov! Analyzujte rolu 
nových bojových prostriedkov v priebehu vojny! K svojmu rozboru použite 
informácie z uvedených fotografií! [ P ]

8

9

11

10
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„(...) 8. augusta zaútočili Angličania a Francúzi pri  
Albert a Moreuil s neveľkou prevahou. Nad poliami 
sa tiahla hustá hmla, útoku sa zúčastnili silné tanko-

vé jednotky. Nepriateľ medzi riekou Somme a potokom Luce hlboko prerazil 
náš front. Naše tamojšie jednotky sa nechali vyhnať zo svojej pozície. (...) Tie 
naše jednotky, ktoré sa pri Moreuil ešte statočne bránili, zrolovali. (...)
Už 8. augusta v dopoludňajších hodinách som si vytvoril obraz o situácii, ktorá 
bola žalostná. (...)
(...) Zavolal som si veliteľov divízií a frontových dôstojníkov do Avesnés, aby sme 
si podrobne prebrali udalosti. Podali správy o slávnych hrdinstvách, ale aj o ta-
kých činoch, ktoré som si, úprimne povediac, nepredstavoval v nemeckej armá-
de: moji vojaci sa vzdali nepriateľským jazdcom, uzavreté jednotky zložili zbrane 
pred jedným tankom. Ustupujúce jednotky kričali čerstvej divízii, ktorá odváž-
ne išla do boja: „štrajkokazi“ a „predlžujete vojnu“. Tieto slová sa zopakovali aj  
neskôr. V mnohých jednotkách dôstojníci už nemali žiadne slovo, iba plávali s prú-
dom. (...) 8. august ozrejmil úpadok našej vojenskej sily. (...) Vojna sa musí ukončiť.“  
(Z memoárov Ludendorffa)

VSTUP USA DO VOJNY 
– VÍŤAZSTVO DOHODY

Podľa textu zistite, v ktorých činiteľoch sa má hľadať príčina porážky nemeckej ar-
mády! Vysvetlite, z akých dôvodov môžeme nazvať 8. august 1918 „čiernym dňom 

nemeckej armády“! [ P ]

V krátkosti zhrňte posolstvo 
plagátu. Zistite cieľ plagátu 

a uveďte, aké prostriedky používa. 
[ Ú ]

Americký propagandistický plagát

H
ľa

d
is

ká

„3. februára som Vám predostrel to mimo-
riadne vyhlásenie nemeckej cisárskej vlády, že 
od prvého dňa februára chce odsunúť nabok 
všetko obmedzovanie vychádzajúce z práva či 
ľudskosti, a svoje ponorky chce použiť na to, 
aby potopili všetky lode, ktoré by sa priblížili k 
prístavom Veľkej Británie a Írska, západnému 
pobrežiu Európy, ako aj na Stredozemnom 
mori k prístavom kontrolovaným nepriateľmi 
Nemecka. (...)

Nemecká ponorková vojna proti obchodu 
je vojnou proti celému ľudstvu.

Je to vojna proti všetkým národom. Potopi-
li americké lode. Uhasili ľudské životy takým 
spôsobom, že keď sme sa o tom dozvedeli, 
veľmi nás to pobúrilo, ale podobným spôso-
bom zničili a potopili aj lode iných neutrál-
nych a priateľských národov, aj s ľuďmi na ich 
palube. (...)

Navrhujem, aby kongres zhodnotil po-
sledné správanie nemeckej cisárskej vlády 
ako vojnu proti vláde Spojených štátov a ich 
národom; aby formálne prijal vojnový stav, 
ktorý mu bol nanútený; a aby ihneď podni-
kol potrebné kroky nielen na uvedenie väčšej 
bezpečnosti v krajine, ale aby sa so všetkou 
mocou a zdrojov síl snažil o to, aby vládu Ne-
meckej ríše donútil k ukončeniu vojny. (...)“ 
(Reč prezidenta Wilsona pred kongresom 2. 
apríla 1917)

Ktorými činiteľmi argumentuje prezident Wilson v prospech vstu-
pu do vojny? Sformulujte, čo uvádza ako cieľ vojny! Vysvetlite, čo 

chcel dosiahnuť touto formuláciou! Kedy sa Spojené štáty dostali do po-
dobnej situácie, pričom možnosť vstupu do vojny sa ani nespomenula? 
[ P ]

Potopenie Lusitanie. Anglický parník vraj ozbrojili a prepravoval vojenskú muníciu, o 
čom pasažieri – medzi nimi 120 amerických občanov – nevedeli. Kapitán ponorky  
U-20 však áno, preto loď potopili bez varovania. Churchill, veliteľ britskej flotily,
odvolal dokonca aj sprievodné lode od Lusitanie. Torpédovanie lode zohralo 
významnú úlohu v tom, že americká verejnosť sa postavila na stranu vojny.

Prediskutujme politický a vojenský význam potopenia lode! [ P ]

Z dokumentov vyzbierajte možné odpovede, a trieďte ich podľa rôznych príčin a kritérií. [ Ú ]

12

13

14

15

Spojené štáty americké vstúpili do vojny roku 1917 na strane Dohody. Prečo sa zapojili do boja? Viedla ich so-
lidarita anglosaských národov? Na druhej strane zas významná časť obyvateľstva tam emigrovala prednedáv-
nom práve z územia Centrálnych mocností. Vo vojne predstavovala Dohoda demokraciu, Centrálne mocnosti 
tyraniu? Na strane Dohody však bojovalo aj Rusko.
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RUSKÁ REVOLÚCIA Spomedzi veľmocí vstúpilo 
do vojny s najslabším hospodárstvom a najvyos-
trenejšími spoločenskými napätiami Rusko. 
Roľníkov, ba aj ich ťažné zvieratá odviedli do 
vojny, upadla hospodárska výroba, zhoršilo sa 
zásobovanie, a to najmä v mestách. Spoločnosť 
sa do konca roka 1916 vyčerpala, ľudia mali dosť 
z vojny. Na druhej strane však v Rusku chýbali 
politické kanály na odvádzanie spoločenského 
napätia (parlamentarizmus, slobodná tlač atď.) 
a existovala jedna silná, dobre organizovaná strana 
(boľševici), ktorá sa snažila o násilné uchopenie 
moci. Štrajky a demonštrácie sa stali každodennými, 
a keď už vojaci odmietali strieľať do davu, cárizmus 
sa zrútil. Aj stará vedúca vrstva videla kľúč k riešeniu 
v zmenách, v novom politickom vedení. Revolúcia, 
ktorá vypukla v Petrohrade zvrhla cárizmus (23. 
februára 1917). 

Novovzniknutá Dočasná vláda pozostávala 
zväčša z tradičnej ruskej vedúcej vrstvy, ktorá 
chcela vytvoriť ústavné pomery. Túto jej snahu 
podporovali eseri (roľnícka strana), disponujúci 
významnou členskou základňou a menševici 
(sociálni demokrati). Revoluční sociálni demokrati, 
boľševici, boli jednoznačne proti vytvárajúcemu 
sa ústavnému zriadeniu, a vzniknutú situáciu chceli 
využiť na uchopenie moci. Ich cieľ vyjadril ich 
hlavný vodca, Lenin v teórii o permanentnej (stálej) 
revolúcii.

V dňoch revolúcie sa v Rusku vytvorili svojské 
mocenské orgány, soviety (rady). Svoje soviety 
si vytváralo vojsko, závody, užívatelia bytov a tie 
v chaotických pomeroch vykonávali aj miestnu 
správu. Soviety neboli politické strany, ich politické 
postoje záviseli od toho, ktorá skupina sa v nich 
dostala do väčšiny. Na začiatku revolúcie boli 
v prevahe eseri a menševici. Soviety sa nezrušili 
ani za Dočasnej vlády, v Rusku sa teda vytvorila 
svojská situácia: dvojitá moc. K dosiahnutiu 
stability by vláda bola mala splniť dve požiadavky 
davov: okamžitým uzavretím mieru skončiť vojnu 
a rozdeliť pôdu podľa vôle sedliactva, tvoriaceho 
väčšinu v spoločnosti. Vláda zákonom zabezpečila 
občianske práva a slobody, ale neuzavrela mier 
a rozdelenie pôdy si iba naplánovala. Situácia sa 
teda ďalej zhoršila. Zloženie vlády sa viackrát zme-
nilo, a každou zmenou sa posunula doľava (vstúpili 
eseri a menševickí politici), ale riešenie základných 
otázok sa odďaľovalo. Nerozdelili pôdu a nevystúpili 
z vojny, ba čo viac, vláda vedená eserom Kerenským 
v lete r. 1918 zaútočila na východnom fronte, ktorý 
sa čoskoro zrútil.

PREVZATIE MOCI BOĽŠEVIKMI Kým Dočasná 
vláda vďaka tlaku zo strany Dohody, nevystúpila 
z vojny, a kvôli výhradám menševikov nerozdelila 
pôdu, boľševici využívajúc zhoršenú situáciu 

postupovali vpred. Boľševická propaganda, popri 
vykresľovaní budúcnosti založenej na rovnosti 
a demokracii, sľubovala práve to, čo menševici 
a eseri zo svojich programov neuskutočnili: mier 
a pôdu. (Realizácia oboch sľubov bola pochybná, 
veď uchopenie moci znamenalo občiansku vojnu, a 
o rozdelení pôdy mala strana iné predstavy.) 

Svojou propagandou si boľševici získali najmä 
soviety vo veľkomestách, v celokrajinskom me- 
radle sa to však nepodarilo. Na rozdiel od 
boľševikov sa Kerenskij pokúsil oprieť o vojenské 
kruhy, ale jeho predstavy sa neuskutočnili, lebo 
v očiach bývalého cárskeho dôstojníckeho zboru 
nebol podstatný rozdiel medzi menševikmi, ktorí 
boli vo vláde a boľševikmi, ktorí ohrozovali moc 
vlády. Dočasnú vládu napádali sprava i zľava: 
najskôr Kornilov, cársky generál sa pokúsil o puč 
(august 1917), potom počas druhého všeruského 
kongresu sovietov boľševici prevzali moc od vlády 
v Petrohrade (25. októbra), čo kongresu sovietov 
dali aj schváliť. Popri vyhlásení prevzatia moci dali 
schváliť dekrét (rozhodnutie) o mieri a pôde: teda 
rozhodli o okamžitom vystúpení z vojny a podľa 
programu eserov vyhlásili rozdelenie pôdy. Vytvoril 
sa nový mocenský orgán pod vedením Lenina, 
Rada ľudových komisárov, ktorá zaviedla diktatúru 
proletariátu. 

Namiesto mieru sa začala viac rokov trvajúca 
krvavá občianska vojna, v ktorej zvíťazili 
boľševici. Sčasti preto, lebo ich centralizovaná  
strana úspešne viedla boj proti menej organizo-
vaným politickým silám rozdelenej krajiny, na druhej 
strane rozdelením pôdy si na svoju stranu postavili 
významnú časť sedliactva. Vo víťazstve zohrávalo 
veľkú rolu aj to, že veľmoci kvôli svojim vnútorným 
problémom a svetovej vojne nemohli väčšími  
silami zasiahnuť do bojov. Odvtedy komunistické 
strany, organizujúce sa z radikálnych skupín 
sociálno-demokratických strán v Európe (ktorých 
cieľom bolo násilné uskutočnenie diktatúry pro-
letariátu) považovali za smerodajnú Leninovu 
boľševickú stranu a jej ideologické a politické 
smerovanie. 

NEMECKÁ REVOLÚCIA Napriek silnej ekonomike 
bolo Nemecko dlhou vojnou úplne vyčerpané. 
Väčšina obyvateľstva hladovala, trpela nedostatkom 
všetkých spotrebných artiklov, a takmer všetky 
rodiny mali vojnové obete. Majetných sa menej 
dotýkali ťažkosti, preto sa vyostrilo spoločenské 
napätie. Čoraz zjavnejší fakt vojnovej porážky 
vystupňoval napätie do neznesiteľných rozmerov. 

Potom, ako Dohoda prerazila západný front  
(8. augusta 1918), nemecká armáda stratila akú-
koľvek šancu na víťazstvo. Keď sa začiatkom no-
vembra organizovali po celej krajine protivojnové a 
protivládne demonštrácie, vedúce kruhy starého 

2. Revolúcie – v očarení svetovej revolúcie  
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Nemecka sa utiahli do pozadia. Pod vplyvom 
berlínskej revolúcie cisár abdikoval (9. novembra) 
a občianske sily vyhlásili republiku, a v lese 
pri Compiegne (kompieň) podpísali prímerie 
s Dohodou (11. novembra). 

Vojenská porážka a čoraz radikálnejšie revoluč-
né požiadavky prinášali nebezpečenstvo ďalšieho 
oslabenia Centrálnych mocností a občianskej voj-
ny. Nemecko sa dostalo ku križovatke demokracie, 
anarchie a diktatúry, ktorú chceli uskutočniť radi-
káli. Sociálni demokrati, disponujúci silnými orga-
nizačnými rámcami a vedúcou pozíciou vo vláde, 
podporovaní občianskymi stranami, opierajúcimi 
sa o významné stredné vrstvy, však dokázali zvlád-
nuť krízovú situáciu a obránili demokraciu. Toto 

umožnil aj fakt, že radikálna ľavica sa organizovala 
ako samostatná politická strana pomerne neskoro 
(Nemecká komunistická strana – NKS, december 
1918), a dôstojnícky zbor armády – hoci nebol nad-
šený zo sociálnych demokratov a nimi predstavo-
vanou občianskou demokraciou – rozoznal rozdiel 
medzi nimi a komunistami a podporil ich v boji  
proti ľavičiarskym pokusom o prevzatie moci. 
Úspešne porazili berlínske komunistické povsta-
nie (január 1919) a bavorskú republiku rád, vytvá-
rajúcu sa na jar v Mníchove (máj 1919). Vláda, pod-
porovaná demokratickými silami a davmi, úspeš-
ne vystúpila aj proti skupinám krajnej pravici,  
ktoré tiež útočili na diktatúru.

ústavné zriadenie   pravicová diktatúra   ľavicová diktatúra

boľševici 
(komunisti)

ústavní 
monarchisti

menševici 
(sociálni demokrati)

eseri 
(roľnícka strana)

monarchisti 
(prívrženci cárskeho 

zriadenia)

Do akých skupín môžeme 
zadeliť ruské politické sily v 

roku 1917? Pozíciu ktorých strán 
posilňovalo „dedičstvo cárizmu“ 
a hospodárska situácia vzniknutá 
následkom vojny? [ P ]

„2. Svojskosť dnešnej ruskej situácie je v tom, že tvorí 
prechod od prvej fázy revolúcie, ktorá pre svoju nedo-
statočnú uvedomelosť a neorganizovanosť proletariátu 

odovzdala moc do rúk buržoázie, do jej druhej fázy, ktorá by moc mala dať do 
rúk proletariátu a najchudobnejších vrstiev sedliactva. Tento prechod charak-
terizuje jednak úplná legalita a jednak to, že voči davom nepoužívajú žiadne 
násilie, ďalej to, že k vláde kapitalistov, najzákernejších nepriateľov mieru a so-
cializmu, sa správajú dôverčivo a nie uvedomele. (...)

3. Nijakú podporu Dočasnej vláde; musí sa vysvetliť, že každý sľub Dočasnej 
vlády, najmä ten, že sa zriekne anexií, je úplné klamstvo. Odhalenie Dočasnej 
vlády (...)

4. Naša strana je v sovietoch robotníckych poslancov najčastejšie v menšine, 
a to v slabej menšine oproti maloburžoáznemu bloku stojacemu pod vplyvom 
buržoázie, ktorý tento vplyv prenáša aj na proletariát. (...)

Kým sme v menšine, vykonávame prácu kritiky a osvetlenia chýb, pritom 
však hlásame, že celá štátna moc musí prejsť do rúk sovietov robotníckych po-
slancov. 

5. Nie parlamentná republika – od sovietov robotníckych poslancov by to bol 
krok späť -, ale republika sovietov poslancov robotníkov, nádenníkov a roľníkov  
z celej krajiny, budovaných zdola nahor.“ (Z Leninových aprílových téz, 1917)

Vysvetlite, prečo nazývali tu rozvinutú myšlienku Lenina permanentnou (stálou) 
revolúciou! Aké metódy boja odporúča v jednotlivých úsekoch revolúcie? Uveďte, 

aký je jeho postoj k „dvojitej moci“! Svoju odpoveď odôvodnite! [ Ú ]

RUSKÁ REVOLÚCIA

Archív

Lenin na plagáte. Preklad nápisu: Le-
nin žil, Lenin žije, Lenin bude žiť!

Akú osobnosť pripisuje pla-
gát boľševickému vodcovi? 

Aké symboly sa vyskytujú na pla-
gáte? [ Ú ]

1

2

3

Stranícke pomery v Rusku roku 1917
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Na aké city sú namierené 
slová výzvy? Uveďte, koho 

napáda Kornilov! Pozbierajte, na 
čo sa pri tom odvoláva! Skúmajte, 
postavenie ktorej politickej sily 
nakoniec posilnili jeho útok, 
vysvetlite prečo! [ S ]

„Ide o to, aby sme strane ozrejmili úlohu: musíme zaradiť do rokovacieho po-
riadku ozbrojené povstanie v Petrohrade a Moskve, prevzatie moci, zvrhnutie 
vlády. Musíme si rozmyslieť, ako agitovať v prospech našich cieľov tak, aby sme  
v tlači nepoužívali tieto slová. (...)

Bolo by naivné čakať na „formálnu“ väčšinu boľševikov: na to si nepočká ani 
jedna revolúcia. Nečakajú ani Kerenskij a jeho spoločníci, lež pripravujú odovzda-
nie Petrohradu. Máme ukončiť práve žalostné kolísania Demokratickej porady,  
a práve tieto ukončia trpezlivosť petrohradských a moskovských robotníkov!  
História nám neodpustí, ak teraz neuchopíme moc. (...)

Ak v Moskve a Pertohrade prevezmeme moc naraz, bezpodmienečne a nepo-
chybne zvíťazíme.“ (Leninov list vedeniu strany v Pertohrade a Moskve, september 
1917)

„Ľud Ruska, naša veľká vlasť vyjde navnivoč!
Posledná hodina sa blíži!
Ja, generál Kornilov (...) vyhlasujem, že Dočasná vláda, na tlak boľševickej väč-
šiny sovietu, koná v súlade s plánmi nemeckého generálneho štábu. (...)
V tomto alarmujúcom okamihu mi rozpoznanie nevyhnutného zničenia kraji-
ny prikazuje vyzývať celý ľud k záchrane umierajúcej vlasti. (...)
Ja, generál Kornilov, dieťa kozáckych sedliakov, vyhlasujem pred všetkými, 
že mojim jediným cieľom je ochrana veľkého Ruska a prisahám, že pomocou 
víťazstva nad nepriateľom umožním zvolanie Ústavodarného zhromaždenia, 
kde ľud bude môcť sám rozhodnúť o svojom osude a zvoliť si formu štátu.“  
(Z výzvy Kornilova, september 1917)

Ústredný výkonný výbor 

(zasadá dvakrát do roka)

Všeruský kongres sovietov 
(zasadá dvakrát do roka)

Rada ľudových komisárov 
(vláda)

armáda Čeka

na
ria

de
ni

e

soviety (podľa závodov, bydliska, 
vojenských jednotiek atď.)

soviety gubernií

vymenuje

Ukážte, kde sa môžu v 
sovietsko-ruskom štátnom 

zriadení vykázať klasické myšlienky 
Montesquieu-ovej teórie štátu! [ P ]

„1. Zemepánske vlastníctvo sa okamžite a bez akejkoľvek 
náhrady zruší. 
2. Rozhodovanie o panských pôdach, o zemi koruny, či 

kláštorov a cirkví, o ich živom a neživom príslušenstve, budovách ich majerov a 
všetkom, čo k nim patrí sa do zasadnutia Ústavodarného zhromaždenia presúva 
do rúk okresných pozemkových výborov a okresných roľníckych sovietov. (...)
S cieľom vlády v krajine, do zvolania Ústavodarného zhromaždenia, treba vy-
tvoriť dočasnú robotnícku a roľnícku vládu, ktorá sa bude volať Rada ľudových 
komisárov. S vedením jednotlivých odvetví života štátu sa poveria výbory. (...) 
Moc vlády budú vykonávať vedúci týchto výborov, teda Rada ľudových komi-
sárov.
Kontrolu nad činnosťou ľudových komisárov vykonáva a právo k ich odvola-
niu má celoruský kongres sovietov robotníckych, roľníckych a vojenských po-
slancov a jeho Ústredný výkonný výbor.“ (Rozhodnutie o pôde a o novej vláde, 8. 
novembra 1917)

BOĽŠEVICKÉ 
PREVZATIE MOCI

Akú taktiku odporúča Lenin? 
Analyzujme, ako zhodnotil 

Lenin vzťah princípov a politiky! 
[ Ú ]

Zhrňte podstatu rozhodnutí! 
Vysvetlite, prečo práve tieto 

boli prvé opatrenia novej vlády! 
Skúmajte, v akom vzťahu sú tieto 
opatrenia s boľševickou ideológiou! 
[ Ú ]

4

5

6

7

Štátna a politická štruktúra Sovietskeho Ruska
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Intervencia v Rusku

„Robotníci a vojaci Berlína!
Zaistite moc, ktorú ste si vybojovali!
Nad Berlínom veje červená vlajka! Ale svet, ktorý sa do-

teraz pozeral na to, či vyriešite svoju úlohu, sa teraz pozerá nato, ako si ju vy-
riešite! K uskutočneniu revolučného socialistického programu musíte prácu 
dotiahnuť do konca! Demisiou niekoľkých Hohenzollernovcov ešte nie je nič 
vyriešené! O to menej tým, že niekoľkí vládnuci socialisti pristúpia do vede-
nia! Títo počas štyroch rokov podporovali buržoáziu, a teraz nemôžu inak, než 
v tom pokračovať. Neverte tým, ktorí si myslia, že v úradoch ríšskeho kance-
lára a ministrov môžu rozhodnúť o vašom osude! Riešením nie je naplnenie 
funkcií zhora, ale reorganizácia moci zdola nahor! Zabezpečte, aby moc, ktorú 
ste si teraz získali, tak ľahko nestratili, a aby ste ju použili na uskutočnenie svo-
jich skutočných cieľov. Lebo vašim cieľom je okamžité uskutočnenie občian-
sko-socialistického mieru, mieru, ktorý sa realizuje proti imperializmu, a ktorý 
predstavuje krok vpred k uskutočneniu socialistickej revolúcii (...)“ (Z berlínskej 
výzvy Spartakovho zväzu, 10. novembra 1918)

NEMECKÁ 
REVOLÚCIA

Zistite, v prvom rade proti 
komu agituje text! Skúmaj-

te, o čom chce presvedčiť svojich 
čitateľov! Vysvetlite, aké politické 
snahy sa skrývajú za formuláciami 
textu! [ Ú ]

„(...) Požiadavky Spartakovho zväzu na zabezpečenie revolúcie vo forme okam-
žitého opatrenia:

Odzbrojenie celej polície, všetkých dôstojníkov, ako aj neproletárskych voja-
kov. Odzbrojenie všetkých osôb patriacich k vládnucej triede.

Konfiškáciu celého arzenálu zbraní a munície, ako aj vojensky dôležitých pod-
nikov robotníckymi a vojenskými radami.

Prečo bol boľševik Trockij 
proti uzavretiu brest-litov-

ského mieru, a prečo na ňom trval 
Lenin? Aké činitele určovali to, že 
niektoré územia sa navždy odtrhli 
od Ruska, iné sa stali nezávislými 
len dočasne? Čo boli príčiny po-
rážky bielych? [ Ú ]

8

9

10
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Na politickom a sociálnom poli:
Zrušenie všetkých parlamentov a obecných rád; prevzatie ich funkcií robotníc-

kymi a vojenskými radami, ich výbormi a orgánmi.
Zvolenie robotníckych rád po celom Nemecku. (...)
Zvolenie poslancov robotníckych a vojenských rád v celej ríši do ústrednej 

rady robotníckych a vojenských rád, ktorá má zvoliť výkonnú radu, ako najvyšší 
orgán zákonodarnej a výkonnej moci. (...)

Najsúrnejšie hospodárske požiadavky: 
Zhabanie všetkých dynastických majetkov a príjmov pre spoločnosť.
Vyvlastnenie pôdy všetkých veľkých i stredných poľnohospodárskych podni-

kov, súbežne zakladanie socialistických poľnohospodárskych družstiev po celej 
ríši za ústredného riadenia.

Vyvlastnenie všetkých bánk, baní a hút, ako aj všetkých obchodných a priemy-
selných veľkopodnikov.

Medzinárodné úlohy:
Okamžité nastolenie vzťahov so zahraničnými bratskými stranami, aby sa 

socialistická revolúcia mohla postaviť na medzinárodný základ a aby sa mohol 
vytvoriť a zabezpečiť mier na ceste za revolučným pozdvihnutím svetového pro-
letariátu a za medzinárodným bratstvom.“ (Z programu Spartakovho zväzu, 31. 
decembra 1918)

Roztrieďte požiadavky a ich 
ciele! Určte, čo chce program 

vcelku realizovať! Uveďte, aký má 
vzťah k priemyselnému, obchod-
nému a poľnohospodárskemu 
vlastníctvu! Sformulujte v krát-
kosti, aká štátna organizácia by 
sa vytvorila na základe programu! 
Zistite, na akých základoch chce 
program postaviť zahraničnú po-
litiku Nemecka! Ú ]

„Môže sa dať na vedomie, že najvyššie vojenské velenie chce postupovať v súla-
de s ríšskym kancelárom Ebertom, s doterajším vodcom umiernenej sociálno-de-
mokratickej strany, aby sme zabránili šíreniu teroristického boľševizmu v Nemec-
ku.“ (Hindenburg, hlavný veliteľ nemeckej armády, 10. novembra 1918)

„Po prevzatí moci, sme museli skonštatovať, že ríšsky aparát sa nezrušil. Videli sme, 
že mechanizmus funguje, a zabezpečuje prísun potravín a fungovanie hospodár-
stva.(...) My by sme to možno ani nedokázali dosiahnuť, potrebovali sme kvalifi-
kovanú spoluprácu odborníkov. Ak by sme boli odstránili skúsených vedúcich  
z ríšskych úradov, a na tieto posty by sme postavili ľudí bez potrebných znalostí a 
skúseností, o niekoľko dní by bolo po všetkom.“ (Ebert, 25. novembra 1918)

„V októbri sa v Petrohrade systém nemusel zvrhnúť, pretože sa zrútil takmer 
sám od seba. Dobytie Zimného paláca, počas ktorého vraj dvaja zomreli, bolo 
v skutočnosti formalitou.“ (Font Márta–Krausz Tamás–Niederhauser Emil–Szvák  
Gyula: Oroszország története, 1997)

„Revolúcia je zmena existujúceho hospodársko–spoločensko-politického 
systému zväčša násilným spôsobom. Následkom nej sa obvykle zmenia hospo-
dárske, spoločenské, politické pomery a v oblasti duchovného života prebehne 
významná zmena. Charakter revolúcie určuje to, aké protiklady odstráni, aké po-
mery ukončuje, resp. aké vytvára.“

„Štátny prevrat: svojská forma puču, keď štátnu moc získava malá skupina 
protiústavne a použitím násilia. Ich realizátori (napr. ozbrojené sily, určití politi-
ci alebo politické organizácie, skupiny atď.) sú spravidla účastníkmi zvrhnutého 
mocenského systému.“ (Z pojmového slovníka vydaného v roku 1992)

Porovnajme pojmy revolúcia a puč! Skúmajme podobnosti a rozdiely! Hľadajme his-
torické príklady na oba a porovnajme ich podľa príčin a následkov! [ S ]

Obliehanie Zimného paláca na maľbe.

Porovnajte sled udalostí zob-
razených na maľbe s textom! 

Vysvetlite rozdiely! [ Ú ]

Aký je logický vzťah medzi 
dvoma prameňmi? [ P ]

11

12

13

14

16

15

7. novembra 1917 sa začala nová kapitola tak v živote Ruska, ako aj celého sveta. 
To sa však od prvej chvíle hodnotilo rôznymi politickými smermi odlišne. 
Spomedzi mnohých diskutovaných otázok vyzdvihneme dve: priebeh konkrét-
nych udalostí a kategorizáciu veľkého dňa.
O veľkom dni sa vyhotovili tucty filmov, románov a malieb, kým podľa doku-
mentov si čoraz viac ľudí myslí, že tieto detaily sú iba produktom revolučnej ro-
mantiky a v skutočnosti sa tieto momenty ani nestali. Mienky sa líšia aj čo sa týka 
charakteru premeny: 7. novembra sa uskutočnila revolúcia, či iba prevzatie moci 
boľševikmi, puč.
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PROPAGANDA A POKUSY O MIER Všetky bojujúce 
strany sledovali svoje vlastné záujmy, ktoré sa občas 
zhodovali s propagandisticky vyhlásenými cieľmi. 
Takým bolo napríklad v prípade Francúzov získanie 
Alsaska a Lotrinska, ale väčšinou slúžili iba vytváraniu 
obrazu o nepriateľovi. Pred Nemcov a národy 
Rakúsko-Uhorska stavali ako cieľ oslobodzovací 
boj spod cárskeho útlaku, kým pred Francúzov 
a Angličanov – príznačne, v spojenectve s cárom 
– rozšírenie demokracie a oslobodenie utláčaných 
národov. A samozrejme každá zo strán, svojim 
spôsobom, bojovala aj za nastolenie trvalého mieru, 
pochopiteľne za trvalý mier slúžiaci jej záujmom.

Už od roku 1915 bolo viac pokusov o ukon-
čenie predlhej vojny, neúspešne, keďže strany ne-
boli ochotné podstatnejších ústupkov. Sprostred-
kovateľské rokovania (dánske, americké, pápežské) 
ostávali z podobných dôvodov bez úspechu. 
Najznámejší pokus o mier sa viaže k menu Karola 
IV., nastupujúceho na trón r. 1916 po smrti Františka 
Jozefa, ktorý Dohodu oslovil o rok neskôr, ale opäť 
neúspešne. 

Americký prezident Wilson vypracoval začiatkom 
r. 1918 mierový návrh, pozostávajúci zo 14 bodov. 
Slávne wilsonove body hlásali slobodný obchod 
a právo národov na sebaurčenie, popri zdržanlivom 
formulovaní požiadaviek víťazov. V záujme trvalého 
udržania mieru navrhoval založenie Spoločnosti 
národov. V kruhu tých, čo očakávali mier boli body 
populárne, ani jedna z bojujúcich strán ich však 
neprijala. Neskôr, na prahu porážky, sa Centrálne 
mocnosti pokúsili stavať na wilsonových princípoch, 
víťazi však boli ešte menej náklonní k dohode.

NÁRODNOSTNÉ SNAHY V RAKÚSKO-UHORSKU 
V mnohonárodnostnej rakúsko-uhorskej monarchii 
národnosti, ktoré mali svoje národné štáty mimo 
monarchie – ako Rumuni a Srbi – upierali svoj zrak 
k materskej krajine už pred vojnou. Česi a Chorváti, 
žijúci v ríši si – v nádeji na väčšiu samostatnosť 
– zväčša predstavovali svoju budúcnosť v rámci 
monarchie. Očakávali ochranu pred nemeckou 
a ruskou expanziou a monarchia im zabezpečovala 
výhodné hospodárske podmienky. Vojnovou 
porážkou monarchie im však zaskvela nádej 
nezávislosti, a zdalo sa, že Nemecko a Rusko takisto 
slabnú. Snahy o odtrhnutie sa zosilneli.

Mnohí z národnostných politikov emigrovali – 
ako Česi Masaryk a Beneš – a snažili sa získať vodcov 
Dohody v Paríži a Londýne pre podporu národných 
snáh. Vyvinuli nepretržitú propagandu proti 
monarchii, ktorá obsahovala popri pravdivej kritike 
aj falšovanú. Ich propagandu umožňovali aj sympatie 
mnohých členov anglických a francúzskych kruhov.

MOCENSKÉ ZÁUJMY Víťazné mocnosti síce hlásali 
národné sebaurčenie, ale v skutočnosti sa snažili 
o uskutočnenie svojich mocenských záujmov. 
Na mierovej konferencii, zvolanej r. 1919 do 
Paríža, pri prekreslení hraníc boli wilsonove 
princípy národného sebaurčenia zatlačené do 
pozadia v prospech mocenských záujmov veľmocí 
a zabránenia šíreniu boľševizmu. Rozhodnutia 
prinášali v prvom rade Francúzi (Clemenceau) 
a Angličania (Lloyd George), keďže Spojené štáty 
nemali veľký záujem v regióne, Taliani (Orlando) si ho 
zas nevedeli presadiť. Francúzi chceli predovšetkým 
znemožniť Nemcom odplatu, Angličanov mo-
tivovali skôr otázky kolónií. Porazených pozvali 
len na podpísanie mierových dokumentov. 

Francúzske snahy zmierňovali Angličania, ktorým 
záležalo na udržaní mocenskej rovnováhy. Nemecko 
utrpelo významné, ale nie podstatné územné straty. 
Chceli zlomiť jeho vojenskú moc, preto zakázali 
všeobecnú brannú povinnosť a udržanie moderného 
vojenského arzenálu. Vyrubili mu značnú vojenskú 
kontribúciu (náhradu škôd), určili však iba sumu 
prvej čiastky, otázku teda nevyriešili uspokojujúco. 
Nemecko teda ponížili, ale potenciálne ostalo 
jedným z najsilnejších mocností Európy, čo 
budúcnosť učinilo nevyspytateľnou.

Rozdelenie monarchie spočiatku nepatrilo medzi 
ciele západných mocností, veď v predchádzajúcich 
storočiach (napr. 1848-49) urobili všetko pre jej 
udržanie, pretože jej existenciu považovali za 
základný kameň európskej rovnováhy. Počas vojny 
sa však ich postoj pomaly menil. Za vstup do vojny 
sľúbili Talianom a Rumunom významné územia, 
tým druhým Sedmohradsko a východné Uhorsko, 
až po Tisu. Do konca vojny sa vytvorila nová 
koncepcia strednej Európy. Francúzi pri usporiadaní 
brali do úvahy dve hľadiská: po prvé vytvorenie 
spojeneckých štátov, uznávajúcich vedúce pos-
tavenie Francúzska, v pätách Nemcov, po druhé 
zastavenie svetovej revolúcie boľševikov. Nové 
Československo, Juhoslávia, Poľsko a zväčšené 
Rumunsko sa zdali vhodnými na túto rolu. Boli 
odkázané na podporu Francúzska voči Nemcom, 
a uskutočnením najodvážnejších národných snov 
sa snažili odvrátiť davy od boľševických ideí.

Jedným z pilierov usporiadania bol francúzsky 
veľmocenský vplyv, druhým zas sila nových štátov 
v regióne. Samozrejme sa naskytlo, že rozdrobená 
stredná Európa nepredstavuje dostatočnú rovno-
váhu voči Nemecku a nebude schopná zastaviť 
ani boľševizmus. No tvorcovia nových štátov, ako 
aj Masaryk, upokojil pochybovačov načrtnutím 
budúcej hospodárskej a politickej spolupráce. 
Už pri vytváraní nového Rakúska vysvitlo, že 
v systéme sú slabiny. Nemecké Rakúsko, vyčlenené 
zo stredoeurópskej ríše, sa totiž chcelo zjednotiť 

3. Miery ukončiace svetovú vojnu  
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s Nemeckom (Anschluss), preto v mieri pri Saint-
germaine (sen žermen) tento krok aj zakázali.

ZROD MODERNÉHO TURECKA V mieri uzatvorenom 
s Osmanskou ríšou (pri Sevres) sa objavovali 
mocenské záujmy víťazov, aj keď skryté za princíp 
národného sebaurčenia. Arabské územia postavili 
pod francúzsky a britský protektorát (záštitu), 
čiže v podstate z nich urobili kolónie. Odovzdaním 
významných území chceli vyhovieť Talianom 
a Grékom, na úkor Turkov. Dôstojníci zorganizovali 
povstanie proti sultánskej vláde, pripravenej prijať 
mier, a vyhlásili republiku. Národné hnutie pod 
vedením pašu Kemala jednak zmodernizovalo 
Turecko (odluka cirkvi od štátu, parlamentarizmus, 
rovnoprávnosť žien, zavedenie európskych zvykov 
a latinskej abecedy), jednak vyvinulo ozbrojený 
odpor proti jednotkám Dohody, prichádzajúcimi 
v zmysle mieru. 

Keďže západné mocnosti – podobne ako v prípade 
ruskej revolúcie – nemohli angažovať väčšie 
sily, situáciu rozhodol miestny pomer síl. Taliani 
hneď ustúpili, a Gréci utrpeli porážku v krvavej 
vojne. Turecko-grécka vojna prebiehala na území 

so miešaným obyvateľstvom, a popri regulárnych 
silách sa bojov zúčastnilo aj civilné obyvateľstvo. Po 
uzavretí mieru, ukončiacom vraždenie (Lausanne, 
1923) milióny opúšťali svoju rodnú vlasť: Turci sa 
sťahovali z Balkánu do Malej Ázie, Gréci z Malej 
Ázie na Balkán. Paša Kemal chcel vytvoriť národný 
štát a tak po vyhnaní Grékov napadli Arménov 
vyvraždiac alebo nútiac na útek státisíce z nich.

OCHRANA MENŠÍN Parížske mierové zmluvy nanútili 
štátom, rozšíreným o nové územia, opatrenia na 
ochranu menšín. Z časti na tlak prezidenta Wilsona, 
z časti kvôli faktu, že útlak menšín sa neskončil, 
naopak, v určitom zmysle sa stal ešte brutálnejším. 

Opatrenia zakazovali diskrimináciu na základe 
príslušnosti k menšine, predpisovali slobodné použí-
vanie jazyka v súkromnej, obchodnej a náboženskej 
sfére a v tlači. Nástupnícke štáty prijali aj záväzok 
podpory výučby materinského jazyka na základ- 
nom stupni. Menšiny mali právo obrátiť sa 
k Spoločnosti národov so svojimi sťažnosťami.

Bolo otázkou budúcnosti, nakoľko sa môžu 
uplatniť tieto opatrenia popri vzbĺkajúcich nacio-
nalizmoch.

„1. Otvorené mierové zmluvy, otvorene dohodnuté, po 
ktorých nebudú nasledovať žiadne tajné medzinárodné 
dohody, diplomacia bude naopak rokovať vždy úprimne 

a pred zrakom verejnosti. 

2. Úplná sloboda plavby na moriach, mimo územných vôd, či v mieri alebo 
počas vojny, s výnimkou úplného alebo čiastočného uzavretia morí medziná-
rodným rozhodnutím za účelom uplatnenia medzinárodných zmlúv. 

3. Odstránenie, ak možnosť dovoľuje, všetkých hospodárskych prekážok a 
zavedenie rovnosti obchodných podmienok medzi všetkými národmi súhlasia-
cimi s mierom a združenými na jeho udržanie. 

4. Vhodné záruky, že štátne zbrojenie bude obmedzené na najnižšiu mieru, 
zodpovedajúcu domácej bezpečnosti. 

5. Slobodná, úprimná a úplne nestranná úprava všetkých koloniálnych ná-
rokov, opierajúca sa o prísne dodržanie zásady, že v riešení všetkých takých-
to otázok zvrchovanosti musia záujmy príslušného obyvateľstva mať rovnakú 
váhu ako spravodlivé požiadavky vlády, ktorej nárok má byť určený. 

8. Celé francúzske územie nech bude oslobodené a jeho obsadené časti ob-
novené. Krivda spáchaná na Francúzsku Pruskom roku 1871 vo veci Alsaska a 
Lotrinska nech bude napravená, aby mier bol opäť v záujme všetkých zabez-
pečený. 

9. Úprava talianskych hraníc nech bude uskutočnená podľa jasne zrejmých 
národnostných hraníc. 

10. Národom Rakúsko - Uhorska, ktoré si želáme zachovať a zaručiť mu 
miesto medzi štátmi, nech bude poskytnutá najvoľnejšia možnosť autonóm-
neho vývoja. 

11. Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora nech budú vojensky vyprázdnené,  
obsadené územia obnovené. Srbsku poskytnutý slobodný a bezpečný  
prístup k moru a vzájomné styky jednotlivých balkánskych krajín upravené 
priateľskou dohodou podľa historických hraníc, príslušnosti a národnosti. 

PROPAGANDA A 
POKUSY O MIER

Česká propagandistická mapa, vyho-
tovená počas mierových rokovaní. Na 
podporu svojich požiadaviek použili 
pamiatku niekdajšieho moravského 
štátu, Veľkomoravskej ríše, znásilniac 
tak historickú skutočnosť.

Uveďte, akú argumentáciu 
použili Česi na potvrdenie 

svojich postojov! Rozhodnite, 
nakoľko je tento argument opod-
statnený! Odôvodnite! Zistite, 
prečo protirečili Česi aj sami sebe! 
Analyzujte, akú rolu zohrávalo v 
rozhodnutí Dohody to, že fakty 
boli sfalšované! [ Ú ]
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12. Tureckým častiam dnešnej Osmanskej ríše nech bude zabezpečená zvr-
chovanosť, avšak ostatným národnostiam, ktoré sú dnes pod tureckou nadvlá-
dou, nech bude zabezpečené nevyhnutné zaistenie života a úplne nerušená 
možnosť autonómneho vývoja. Dardanely nech budú trvalo otvorené pre slo-
bodný prejazd lodí a obchodu všetkých národov pod medzinárodnými záru-
kami. 

13. Nech bude zriadený nezávislý poľský štát, obsahujúci územie, obývané 
nesporne poľským obyvateľstvom a jeho politická a hospodárska nezávislosť 
i územná celistvosť zaručená medzinárodnou zmluvou. 

14. Musí byť utvorené všeobecné združenie národov podľa výslovných zmlúv, 
vedúcich k poskytnutiu vzájomných záruk politickej nezávislosti a územnej 
celistvosti veľkých, rovnako ako aj malých štátov. 

(Zo 14 bodov amerického prezidenta Wilsona, 8. januára 1918)

Ktoré sú hlavné princípy 14 
bodov Wilsona? Zistime, pre-

čo si vysvetľovali jednotlivé body 
víťazi a porazení odlišným spôso-
bom! Vysvetlime, prečo body vied-
li francúzskeho premiéra Clemen-
ceaua k nasledujúcemu vyhláse-
niu: „Wilson so svojimi štrnástimi 
bodmi je horší, než Pán Boh, lebo 
on mal len desať bodov!“ Vysvet-
lite, prečo sa pokúsilo Rakúsko-
-Uhorsko „v poslednej hodine“ 
pred ukončením vojny o rokova-
nie podľa Wilsonových princípov! 
[ P ]

Hranice v Európe po podpísaní Versaillskej mierovej zmluvy

Zhrňte do tabuľky územné zmeny! Ktorých štátov sa najviac týkala zmena hraníc? Zistite nakoľko teritoriálne zmeny 
sledovali etnické pomery! Odôvodnite svoje tvrdenie! Uveďte, aké hľadiská zohrávali úlohu pri vytýčení nových hraníc! 

Analyzujte, ako sa preformovala štruktúra moci! [ Z ]
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