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Parížska mierová konferencia po skončení 1. svetovej vojny sa začala symbolicky na výročie dňa 

vzniku nemeckého cisárstva 18. januára 1918. Zúčastnili sa na nej zástupcovia 27 víťazných štátov a 5 britských 

domínií. Na rokovania neboli pozvaní predstavitelia porazených Ústredných mocností a  Ruska, kde práve 

prebiehala občianska vojna. Hlavnými osobnosťami, ktoré    boli predstavitelia víťazných dohodových mocností 

– W. Wilson, D. Lloyd Geore, G. Clemenceau, V. Orladno , a za Japonsko Makino. Predstavy víťazných 

mocností o konečnom znení zmlúv boli protichodné. Francúzsko chcelo získať dominantné postavenie v Európe 

a oslabiť pozíciu Nemecka, naopak Veľká Británia sa snažila zachovať rovnováhu síl bez výrazného nemeckého 

oslabenia. Oficiálne sa vina za rozpútanie krvavej vojny pripisovala Nemecku (čomu sa venoval článok 231 

versaillskej mierovej zmluvy s Nemeckom). O konečnom znení mierových zmlúv a ich podmienkach mierových 

rozhodovali víťazné mocnosti bez účasti porazených štátov, preto ich body tvrdo zasiahli predovšetkým 

Nemecko.  

  

Versailleská mierová zmluva s Nemeckom (28. jún 1918) 

- odstúpenie všetkých kolónií 

– obmedzenie ozbrojených síl na 100 000 mužov, zákaz generálneho štábu, ťažkého    - delostrelectva, 

tankov, lietadiel, ponoriek a lodí 

- okupácia ľavého brehu Rýna na 15 rokov a 50 km demilitarizované pásmo na pravom brehu Rýna 

- Sársko sa dostalo na 15 rokov pod správu Spoločnosti národov 

- odstúpenie Alsaska a Lotrinska Francúzsku, územia Eupen a Malmedy Belgicku, Hlučínska Česko-

slovenskej republike, časti Pruska a Pomoranska Poľsku    

- tvrdé peňažné reparácie 

 

Mierová zmluva s Rakúskom zo Saint-Germain-en-Laye (10. september 1919) 

- oddelenie Rakúska a Maďarska 

- uznanie nástupníckych štátov Rakúsko-Uhorska – Česko-slovenskej republiky, Maďarska, Poľska 

a Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov 

- obmedzenie ozbrojených síl na 30 000 mužov 

- peňažné reparácie 

 

Mierová zmluva s Buharskom z Neuilly (27. november 1919) 

- odstúpenie Macedónie Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov, Trácie Grécku a Dobrudže 

Rumunsku  
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Trianonská mierová zmluva s Maďarskom (4. jún 1920) 

- odstúpenie Slovenska a Podkarpatske Rusi  Československu, Sedmohradska a Banátu Rumunsku, 

južných oblasti Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov a časti územia Rakúsku 

 

Sévreská zmuva s Tureckom (10. august 1920) 

- medzinárodná kontrola a správa úžin  

- obmedzenie ozbrojených síl na 50 000 mužov 

- rozsiahle územné straty (Palestína, Sýria, Mezopotámia, Arménsko, Kurdistan) 

- kvôli silnému odporu v Turecku bola zmluva revidovaná a znovu podpísaná 24. júla 1922 v Lousanne 

 

 

 


