
1. Velká válka 1914-1918 / [editor Jiří Mitáček ; autoři textů Radim Dufek ... et al.] 

Brno : Moravské zemské muzeum (Brno, Česko), 2014 -- 247 s. -- cze 

ISBN 978-80-7028-421-6 (brož.) 

Sign.: III 37629V1 

dějiny dvacátého století ; výstava ; první světová válka ; vojenství ; 1914-1918 

 

Sborník obsahuje běžné příspěvky týkající se jak bojů a běžného života za 

první světové války, tak i popisy a katalogy výstav k této události. 

Zmíněna je vojenská technika, námořnictvo, pošta a národopis. 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=429994 

 

 

 

2. Věrni zůstaneme : k 100. výročí československého odboje, korunovaného vznikem 

Československa / S. Kučerová, J. Hroch a kol. -- 1. vyd. 

Brno : Občanský a odborný výbor Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno : 

Statutární město Brno, 2014 -- 267 s. -- cze, cze slo 

ISBN 978-80-905850-0-3 (brož.) 

Sign.: II 112287V1 

dějiny dvacátého století ; politika ; válka ; vláda ; Československo ; první světová válka ; odboj 

 

První světová válka. Zahraniční odboj 1914-1918. Československé legie 

- jejich vytváření, vývoj a mediální obraz. Vznik první československé 

republiky a osobnosti, které ji pomáhaly budovat. Postavení českého 

národa v dějinách a jeho hodnocení. 

 

 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=431364 

 



3. Vše pro dítě! : válečné dětství 1914-1918 / Milena Lenderová, Martina Halířová, Tomáš 

Jiránek -- Vyd. 1. 

Praha ; Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2015 -- 277 s. -- cze 

ISBN 978-80-7432-499-4 (váz.) 

Sign.: II 112473V1 

dějiny dvacátého století ; válka ; dítě ; dětství ; škola ; sociální péče ; zdraví ; pracovní síla ; 

Česko ; každodenní život ; 1914-1918 

 

Třebaže se válečné operace let 1914-1918 českých zemí bezprostředně 

nedotkly, válka zasáhla naše území v té nejméně očekávatelné podobě. 

Odchod otců a učitelů na frontu, pokles reálných příjmů, všeobecný 

materiální nedostatek, přídělový systém, pracovní nasazení nedospělých a 

nakonec ještě epidemie španělské chřipky, to vše se podepsalo na citovém 

traumatu, podlomeném zdraví a sociální bídě válečných dětí. Monografie 

autorského týmu Univerzity Pardubice je originálním příspěvkem ke stoletému výročí 

vypuknutí první světové války. 

 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434886 

 

 

4. Vzpomínky z vojny 1914-1919 / František Šmída ; upravil Miroslav Kobza 

Olomouc : Poznání, 2014 -- 190 s. -- cze 

ISBN 978-80-87419-41-0 (váz.) 

Sign.: II 112232V1 

válka ; armáda ; dějiny dvacátého století ; Šmída, František, ; Československo ; Rakousko-

Uhersko ; první světová válka ; vojáci ; 1914-1919 

 

První světová válka ve vzpomínkách. Boje v Haliči, v Itálii a na východním 

Slovensku. Účast na akcích československé armády. Počátky poválečného 

života. 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=430942 


