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rok upřesnění událost

1891 * Francouzsko-ruské spojenectví

1900 * NEM zbrojí na moři, BRI odpovídá 2x tolik 

1903 * NEM staví Bagdádskou dráhu v TUR, BRI dobíjí Kuvajt.

1904 * Fransouzsko-britská dohoda (kvůli NEM zbrojení)

1907 * Britsko-ruská dohoda => Dohoda

1908 *

1912 -1913 balkánské války: slabá osmanská říše proti Itálii, využívají malé státečky.

1914 -1915

1914 28. červenec

1914 3.-10. září

1914 červen

1914 srpen/září P. v Hindenburg poráží RUS na [VF], RAK ale ustupuje až ke Krakovu

1914 [JF] v klidu, SRB vytlačuje RAK, ale jen šolíchání

1915 -1916 boje u Verdunu na řece Somně – tanky, 1,3mil l.

1915 léto začátek Masarykovy zahraniční akce

1915 *

1917 červenec čs. legie zasahují u Zborova [VF]

1917 duben vstup USA do války – nic moc

1917 listopad

1917 únor únorová revoluce v RUS → svržení cara, prozatimní vláda   

1918 28. říjen vznik Československé republiky !

1918 červen mezinárodní uznání Čs nár. Rady !

1918 leden tříkrálová deklarace, Wilsonoův mírový program, 14 bodů !

1918 listopad

1919 -1920 podepsání mírových smluv se spojenci něměcka !

1919 Leden-červen jednání versailleské mírové konference !

1920 -1921 vznik Malé dohody !

1921 -1922 washingtonská mírová konference a dotvoření versaillesk-washingtonského systému!

Anexe  Bosny a Hercegoviny rakousko-uherskem: RAKxRUS. BaH pod správou RAK 
už od r. 1878, velmoci souhlasí, RUS ne ani SRB

ITA nutrální → přebíhá k Dohodě za území. ITA nahradilo v Trojspolku TUR i BUL → 
SRB poraženo
počátek I. Světové války, ultimátum 23., RAK→SRB. 1. srpna NEM→RUS, 3. srpna 
NEM→FRA, Belgie, 4. srpna BRI→NEM (38 států pak)
bitva na řece Marně – NEM nemůže dál na Paříž (padlo přes 1mil lidí) [ZF] plán 
bleskové války nevyšel
František Ferdinand zavražděn, Gavrilo princip, auta, nemocnice, náhoda, smrt Žofie, 
záminka, Fr. Jos. I. Šťastný, černá ruka

u Ypres NEM chlór., NEM+RAK prolamují [VF], zabírají Ukrajinu, Bělorusko, Litvu, 
Bukovinu...

bolševická revoluce v RUS, přijaty německé podmínky, rusko vyklízí [VF], ztrácí území 
→ VILenin

kapitulace NEM – nejdřív vedou, ale pak se karta obrací (čerství z USA), všude jsou 
republiky
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