
PRVNÍ SVÌTOVÁ VÁLKA  (SVÌTOVÁ VÁLKA / VELKÁ VOJNA)

První svìtová válka byla jedním z nejrozsáhlejších váleèných konfliktù v lidské historii. Trvala od roku 1914 do roku 1918
a vyžádala si témìø 8 milionù lidských životù. Roznìtkou konfliktu byl úspìšný atentát na rakouského následníka trùnu
Františka Ferdinanda d'Este, 28. èervna 1914 srbským aktivistou a nacionalistou Gavrilo Principem.
Poté vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a v návaznosti nato do válek vstoupily i další zemì. Zpoèátku proti sobì
stály státy Trojdohody (Velká Británie, tøetí francouzská republika, Ruské impérium, Italské království) proti Centrálním
mocnostem (Nìmecké císaøství, Rakousko-Uhersko, Osmanská øíše, Bulharské carství). Pozdìji do války vstoupily další
státy, napøíklad Spojené státy americké nebo Rumunsko.  Bitvy první svìtové války (z tìch nejvýznamnìjších napøíklad
u Verdunu èi na Sommì) mìly charakter zákopových válek, kdy došlo k postupu vojsk èasto za cenu velkých ztrát. Pøes
nìkteré znaèné úspìchy Nìmecka (vítìzství na východní frontì v souvislosti s revolucí v Rusku a poražení Rumunska)
nakonec došlo k jeho vyèerpání a ke svržení monarchie. Nová vláda poté podepsala pøímìøí. Konec války s sebou pøinesl
nejen nové rozdìlení sil v Evropì, ale i nìkolik let trvající hospodáøskou krizi. Na válkou zbídaèeném a oslabeném
obyvatelstvu si posléze vybraly daò i nemoce, napøíklad španìlská chøipka. 
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SVÌTOVÁ VÁLKA V ÈECHÁCH

Èeské zemì prožily za první svìtové války v letech 1914 až 1918 závìreènou etapu habsburské vlády. Válka pro
Rakousko-Uhersko zaèala 28. èervence 1914 vypovìzením války Srbsku. Tato odveta za atentát na následníka
rakouského trùnu Františka Ferdinanda d'Estese však v prùbìhu srpna rozrostla v celoevropský a následnì celosvìtový
konflikt. Bojù první svìtové války se v rakousko-uherských jednotkách zúèastnilo 9 milionù vojákù, z nichž se pøibližnì
1,1 milionu nevrátilo. Poèet èeských mužù mobilizovaných ze zemí Koruny èeské do císaøské armády bývá odhadován
na 1,4 milionu, pøièemž padnout ve válce mìlo pøibližnì 140 000. Kromì vojákù, bojujících v rakousko-uherské armádì
se také menší poèet Èechù zapojil do bojù na opaèné stranì. Šlo o tzv. Èeskoslovenské legie, které se rekrutovaly
z døívìjších emigrantù, váleèných zajatcù a pøebìhlíkù. Poèet oficiálnì uznaných legionáøù se uvádìl na 90 tisíc, z nichž

 
v bojích pøišlo o život asi 5,5 tisíce z nich. Demograf Vladimír Srb odhadl celkový poèet mužù z èeských zemí, kteøí v první
svìtové válce zemøeli v boji èi následkem zranìní, na pøibližnì 300 000. Postoj èeské spoleènosti k monarchii
a panovnickému rodu se v prùbìhu války výraznì promìnil. Poèáteèní pøevažující loajalitu vystøídal kvùli vysokým
ztrátám a drastickému zhoršení zásobovací situace na konci války odpor k pokraèujícím bojùm, k èemuž se v èeském
prostøedí pøipojily i národnostní požadavky. Èeský odboj proti monarchii našel na poèátku války odezvu pøedevším
u èeských krajanských komunit v zahranièí. Vedoucími postavami èeskoslovenského zahranièního odboje se stali Tomáš
Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš. V èele domácího odboje, který zesílil až v závìru války, stáli
Karel Kramáø a Alois Rašín. Hospodáøské zhroucení válkou vyèerpané monarchie a porážka Centrální mocností vedly na
podzim roku 1918 k rozpadu Rakouska-Uherska. 28. øíjna došlo k ustanovení První èeskoslovenské republiky.

Správní èlenìní rakousko-uherské monarchie bìhem války.
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Projekt „Cesta padlých Tøemošnických hrdinù v 1. svìtové válce“ byl podpoøena Nadací Via v programu Živá komunita, 
dále za podpory obyvatel Tøemošnice, finanèní pomoci obce Ostøedek 
a dále za pøispìní Spoleènosti pro zemìdìlskou výrobu Ostøedek, a.s.0
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