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Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první
světové války.



Ruské revoluce

• Rusko na po čátku
20. století:

• hospodářsky i kulturně
zaostalé (stále nevolnictví)

• tvrdé carské samoděržaví
• politicky izolované
• expanzivně naladěné

• spojencem Francie a Velké
Británie

Ruský car Mikuláš II.

Earnest Lipgart; Nicholas II of Russia; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nicholas_II_of_

Russia_painted_by_Earnest_Lipgart.jpg
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• Ruská buržoazn í
revoluce 1905

• revoluční nepokoje (až
do roku 1907)

• reakce na Rusko-
japonskou válku 1905

• 22. 1. 1905 „krvavá
neděle“ v Petrohradě

• vzpoury po celém Rusku

• křižník Potěmkin

Účastníci demonstrace 
v Petrohradě 22. 1. 1905

autor neznámý; Bloody sunday.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Blo

ody_sunday.jpg
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• Únorov á revoluce 1917
• Rusko vyčerpané válečnými neúspěchy
• hladomor, sociální nepokoje
• ze situace viněn car Mikuláš II.
• v Petrohradě vyhlášena generální stávka – počátek 

Únorové revoluce
• 24. února (9. března) 1917 – 90 tisíc demonstrantů

do ulic Petrohradu, přidala se část armády
• rezignovala ruská vláda
• 28. února (13. března) 1917 sestaveny Prozatímní

vláda (Georgij Lvov) a prozatímní výbor státní Dumy
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• 2. března (15. března) 1917 
abdikoval car Mikuláš II. –
domácí vězení = konec 
vlády Romanovců v Rusku

• carská rodina deportována 
do vyhnanství na Sibiř do 
Tobolsku

• sílí moc Sovětů (zástupci 
dělníků, rolníků a armády)

Předseda Prozatímní
vlády Georgij Lvov

Harris & Ewing; Georgy Lvov LOC 
3c35383u.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Georgy
_Lvov_LOC_3c35383u.jpg
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• Říjnová revoluce 1917
• bolševická revoluce, VŘSR, Velký říjen
• 25. října (7. listopadu) 1917 v Petrohradě

• Prozatímní vláda nevyvedla Rusko z války –
pokračovaly útrapy obyvatelstva

• sílí pozice Sovětů – levicové tendence

• sílí moc bolševiků (L. D. Trockij, V. I. Lenin...)
• pomoc Německa importovat bolševiky do Ruska

• příprava ozbrojeného puče v Petrohradě
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Lev Davidovič Trockij

Spolkový archiv; Bundesarchiv Bild 183-
R15068, Leo Dawidowitsch Trotzki.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundes
archiv_Bild_183-
R15068,_Leo_Dawidowitsch_Trotzki.jpg; 
CC BY-SA 3.0 DE

Vladimír Iljič Uljanov
– Lenin.

Soyuzfoto; Lenin CL.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:L

enin_CL.jpg
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• 25. října (7. listopadu) 1917 útok na Zimní palác 
v Petrohradě (sídlo Prozatímní vlády)

• útočili ozbrojení dělníci, rolníci, vzbouření vojáci 
pod vedením bolševiků (radikální socialisté, 
stoupenci marxismu)

• cílem bylo sesazení Kerenského Prozatímní
vlády

• signál k útoku – výstřel z křižníku Aurora
• zatčena a uvězněna prozatímní vláda

• nepokoje propukly i v Moskvě a dalších městech
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Útok na Zimní
palác – scéna 
z filmu Deset 
dní, které
otřásly světem

autor neznámý; 
Stormningen av
vinterpalatset.jpg; 
http://cs.wikipedia.or
g/wiki/Soubor:Storm
ningen_av_vinterpal
atset.jpg
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• všechna moc Sovětům

• do čela státu Rada lidových komisařů (v jejím 
čele V. I. Lenin)

• Dekret o půdě
• Dekret o míru
• Deklarace práv národů Ruska na sebeurčení

• občanská válka (bolševici x eseři, bělogvardějci, 
československé legie...)

• 3. března 1918 – Brestlitevský mír
• intervenční válka
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Území, které

ztratilo Rusko po 
Brestlitevském 

míru

Poko; Carte des conséquences du Traité de Brest-Litovsk 
cs.svg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carte_des_cons%C3%A
9quences_du_Trait%C3%A9_de_Brest-Litovsk_cs.svg

autor neznámý; Dekret o mire.png; 
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Dekret_o_mire.png

Dekret 
o míru 
zaručoval 
vystoupení
Ruska z 
války
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Úkoly
1. Vysvětli pojem samoděržaví.
2. Jakou roli v ruských dějinách sehrála Rusko-japonská

válka?
3. Co je to „krvavá neděle“?
4. Co je to prozatímní vláda?
5. Proč proběhla Únorová revoluce?
6. Jakou roli v procesu ruských revolucí sehrálo Německo?
7. Kdo jsou to bolševici?
8. Co je to Aurora?
9. Proč vydali bolševici Dekret o půdě a dekret o míru?
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Materiál je určen pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na

všech typech škol a školských zařízeních. 
Jakékoliv další využití podléhá

autorskému zákonu.


