
Dějepis SPCH 9. 

Pařížská mírová konference 

1.světová válka skončila kapitulací Německa 11.11.1918 – vstoupilo v platnost příměří 

Příměří-není totéž co mír, je to klid zbraní, dokud nebudou dojednány mírové podmínky 

Brzy poté zahájena mírová konference ve Versailles u Paříže (trvala déle než rok 18.1.1919 – 

21.1.1920) 

• Cíle konference: 

 podpis mírových smluv 

 poválečné uspořádání světa 

 stanovení reparací 

 zamezení příštím válkám 

 Účastníci byli rozděleni na:  

• vítěze, státy Dohody a jejich spojenci (hlavně tzv. „Velká pětka“ – Británie, Francie, USA, Itálie 

a Japonsko)  

• poražené, Centrální mocnosti (Německo, Rakousko- Uhersko, Bulharsko, osmanská říše ), 

Rakousko- Uhersko se však rozpadlo na několik menších států- říkáme jim nástupnické státy – 

Rakousko, Maďarsko, Československo, Polsko, Jugoslávie, z těch Rakousko a Maďarsko patřili 

mezi poražené, zbytek k vítězné straně 

• Sovětské Rusko se neúčastnilo ( v roce 1917 se tam dostali k moci bolševici a  Rusko se 

dostalo do mezinárodní izolace)  

 

Mírové smlouvy 

Uzavíraly se s každým poraženým státem postupně a zvlášť v letech 1919-1920 

V červnu 1919 byla ve Versailles uzavřena MÍROVÁ SMLOUVA S NĚMECKEM. 

Mírová smlouva byla pro Německo velmi tvrdá a také ponižující, postihy byly: 

1)Reparace (= válečné náhrady) -20 miliard zlatých marek 

2) Ztráta území-ztráta německého území ve prospěch Polska a Francie a také ztráta                         

kolonií               

3) Vojenská omezení-zničit tanky, lodě, letectvo, ponorky atd. Dále německá armáda může 

mít pouze 100 tisíc vojáků 

4) Demilitarizace Porýní-  V pásmu 50 km na pravém břehu Rýna nesmí mít žádné vojenské 

jednotky a levý břeh bude 15 let obsazen dohodovými vojsky 



Versailleský mírový systém nevytvářel pevné základy pro mír. Byl založen na mocenské 

převaze vítězů, vyvolával nespokojenost nejen v poražených zemích, ale i v zemích vítězných 

(např. Itálie). 

Společnost národů 

• Byla založena 20. ledna 1920 

• 50 zakládajících států 

• Společnost národů sídlila v Ženevě  

 

Je to mezinárodní organizace, která se měla zasazovat o dodržování míru a bezpečnosti ve 

světě, neměla ale žádné ozbrojené jednotky, jimiž by si mohla vynutit respektování svých 

rozhodnutí, to se ukázalo být slabinou, nezabránila vzniku druhé světové války 

Nastal zlom v myšlení lidí:  

Válka už nebyla pokládána za legitimní způsob řešení konfliktů 

Válka byla postavena mimo zákon 

 Společnost národů byla formálně rozpuštěna v dubnu 1946, fakticky však přestala fungovat 

už počátkem roku 1940. Nástupkyní se stala Organizace spojených národů (OSN) 

 

                                                      

Palác Společnosti národů v Ženevě                                              Zahajovací zasedání ve Versailles 

dnes využíván Organizací spojených národů          

 

Napiš odpovědi: 

Kterou válku řešila Versailleská mírová smlouva? 

Kdo tvořil tzv. Velkou pětku? 

Co to jsou reparace? 

Jak se jmenovala organizace, která byla předchůdcem dnešní OSN? 



 

 

 

 

 

 


