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Téma: Prvá svetová vojna 

Život počas vojny - v zákopoch 

 

Zákopový systém, ktorý bol charakteristický pre 1. svetovú vojnu, mal svoj praktický  a strategický 

význam – ochrániť a skryť vojenské jednotky.   

Po tom, čo vojna zmenila koncom roku 1914 svoj charakter z ofenzívnej na pozičnú, sa na jej frontoch 

vytvoril systém zákopov, ktoré chránili vojakov v čase medzi jednotlivými útokmi a veľkými ofenzívami. Na 

západnom fronte dosiahla dĺžka zákopov 750 km od Severného mora až po švajčiarske hranice.  

Zákopové systémy sa v priebehu vojny zdokonaľovali. Pôvodne jednoduché zákopy boli spevňované 

drevom, železným plechom alebo betónom. Vybudované boli bunkre, spojovacie zákopy slúžiace na 

zásobovanie,  presuny vojakov a odsuny ranených. Priestor medzi nepriateľskými líniami zákopov vypĺňali 

prekážky z ostnatého drôtu a dreva.   

     Okrem veľkých ofenzív trávili vojaci väčšinu času v defenzíve prerušovanej vzájomnými prepadmi 

a ostreľovaním. Život v zákopoch znepríjemňovalo aj blato alebo v lete naopak prach, vši a iné parazity, 

prenášajúce rozličné choroby ako napríklad škvrnitý týfus. 

Na niektorých miestach sa vyvinul systém spolupráce oboch nepriateľských strán („ži a nechaj žiť“), 

cieľom ktorej bolo zmenšiť riziká a nepohodlie zákopovej vojny (napríklad sa neostreľovalo počas raňajok). 

Takéto neformálne dohody samozrejme velenie potlačovalo.  

     Vojaci však neboli celý čas v prvej línii. Existoval systém rotácií, počas ktorého sa vojaci v zákopoch  

a v jednotlivých líniách striedali. Zvyšný čas trávili oddychom za líniami.  

 

Fotografia zo zákopu v Zborove z júna 1917, obedujúci muži (obr. 1) 

Fotografia zo zákopu v Zborove z júna 1917, hliadka (obr. 2) 

Fotografia zo zákopu v Zborove z júna 1917 (obr. 3) 

Fotografia zo zákopu v Zborove z júna 1917 (obr. 4) 

 

Úloha 

Prejdite sa po výstave a poriadne si prezrite všetky fotografie, na ktorých sú zobrazení muži v zákopoch. 

Skúste sa zamyslieť nad tým, ako sa muži snažili spríjemniť si chvíle strávené na fronte? Aké činnosti sú na 

týchto fotografiách vyobrazené? 

Aktivita spojená s prehliadkou výstavy 

Nájdite na výstave veliteľský armádny štáb a vyskúšajte si na mapách plánovanie stratégií 

a pohybovanie sa frontových línií.  

Námety na diskusiu 

Čo je to zákop? Ako fungoval zákopový systém? Ako podľa vás trávili vojaci čas vtedy, keď na 

nepriateľa práve neútočili? Čo podľa vás znamená heslo: „ži a nechaj žiť“? 
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Vytvor/nakresli 

Mnohí z vojakov boli pred vojnou umelcami. Život v zákope sa snažili skrátiť i maľovaním výjavov, 

ktorých boli svedkami. Aj vy sa zahrajte na vojnových umelcov a namaľujte ako podľa vás vyzeral život 

v zákope? 

Nápady 

Napíšte na tabuľu (alebo hárok papiera) myšlienky, ktoré vám napadnú pri téme: Život vojaka v zákope. 

Vyjadrujte sa jednoslovne. Každý nápad je správny. Postupne spolu na tabuli vytvoríte burzu nápadov. 

Rolová hra  

Preneste sa do obdobia 1. svetovej vojny. Vcíťte sa do roly muža, ktorý sa nachádza na fronte priamo 

v zákope. Momentálne nebojujete a tak vám ostal čas na zapísanie si svojich pocitov, dojmov, zážitkov, či 

negatívnych skúseností. Skúste opísať jeden deň v denníku vojaka z frontu 1. svetovej vojny. 

 


