Mezinárodní vztahy v předvečer I. světové války
I když na začátku 20. století byl ve světě relativní klid (vedl se jediný válečný konflikt na jihu
Afriky – b…………….. válka), mezinárodní vztahy se ……………………... Vyplývalo to ze
snahy nových velmocí získat prvenství ve světové politice a jejich touze po ovládnutí
…………………………..

Jediný vojenský konflikt probíhal na přelomu století na jihu Afriky, kde se proti
……………….. nadvládě postavili ………………… obyvatelé, kteří byli potomky
………………kých přistěhovalců. Konflikt nazrával dlouho předtím, Búrové se nechtěli
smířit s tím, že Britové zabírali území osídlené původně jimi. Za britským zájmem bylo
objevení nových nalezišť …………………., která se Velká Británie snažila získat pod svoji
kontrolu. Búrové měli v konfliktu zpočátku převahu, znali místní prostředí, využívali
p…………………….kého způsobu boje, takže se nedařilo je porazit. Britská armáda nakonec
využila taktiky …………………………., likvidovala farmy místních a jejich obyvatelstvo
zavírala do koncentračních táborů. B…………………. válka skončila v roce …………… po
………………… letech britským vítězstvím.
Touha po ovládnutí nového území byla příčinou vyhrocení konfliktu mezi R……………….
a ………………………. Oba státy měly zájem o ovládnutí K……………….
a M………………….. a střetly se v ozbrojeném konfliktu v roce ………….. Válku začalo
…………………….., které potřebovalo zdroje nerostných surovin pro svůj rostoucí průmysl.
………………… zničili …………………….. flotilu a dali tak signál světu, že se s nimi
nadále musí počítat jako s námořní velmocí. Válka skončila v roce ……………. Porážkou
……………………….. a posílením ……………………ských pozic na východě Asie. Válka
a následná porážka spustila v ……………………. vlnu sociálních nepokojů, stávek
a revolučních bouří. Symbolem nespokojenosti s režimem bylo například povstání na křižníku
P………………………….n.
Aby velmoci ještě více posílily svoji pozici, uzavíraly mezinárodní spojenectví. Vytvořené
spolky měly jednotlivé státy posílit pro případ možného vypuknutí války. V průběhu prvního
desetiletí 20. století bylo nebezpečí války velmi blízko, na vedení války proti sobě se
připravovaly dva mezinárodní spolky:
……………………………….
(členové:………………………...,
…………………………………..,
………………………………….. )

a

……………………………………
(…………………………..…………,
……………………………………..,
……………………………………..)

Po boku silného …………………………. si svoje problémy chtělo vyřešit
…………………………………….. Vleklé …………………………….. spory a sílící
nacionalismus jednotlivých národů ohrožovaly jednotu říše, nerovnoměrnost hospodářského

vývoje, zaostalost průmyslu a feudální přežitky říši oslabovaly. R……………………….o
využilo oslabení ……………… a v roce 1908 zabralo …………………..a …………………..

