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První světová válka v datech
28. 6. 1914 v Sarajevu zastřelen rakousko-uherský následník trůnu

arcivévoda František Ferdinand

28. 7. 1914 Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, 
v následujících dnech vstoupily do války Německo, Rusko, 
Velká Británie, Francie a další evropské státy

prosinec 1914 Srbsko vyhnalo rakousko-uherskou armádu ze země

1915 Srbsko dobyla až spojená rakouská a německá armáda

na stranu Dohody se přidala Itálie

jaro a léto 1915 na ruskou stranu přešel celý 28. pražský 
a 36. mladoboleslavský pluk

21. 11. 1916 zemřel císař František Josef I., který vládl od roku 1848,
novým císařem se stal jeho synovec Karel I.

6. 4. 1917 do války vstupují USA na straně Dohody

2. 7. 1917 samostatná československá brigáda se zúčastnila 
na ruské straně vítězné bitvy u Zborova na Ukrajině

říjen 1917 v Rusku vznikl samostatný československý armádní sbor

prosinec 1917 ve Francii se vytvořilo československé autonomní vojsko

8. 1. 1918 americký prezident W. Wilson přednesl v Kongresu
program uspořádání poválečných poměrů 
s požadavkem autonomie pro národy Rakouska-Uherska

3. 3. 1918 uzavřen brestlitevský mír mezi sovětským Ruskem,
Německem a Rakousko-Uherskem

25. 5. 1918 československé legie v Rusku poprvé vystoupily na Sibiři
proti bolševické moci

30. 5. 1918 T. G. Masaryk a představitelé krajanských organizací 
Čechů a Slováků v USA podepsali tzv. Pittsburskou 
dohodu o spojení Čechů a Slováků v samostatném státě

5. 10. 1918 Rakousko-Uhersko požádalo USA o příměří

14. 10. 1918 v Čechách proběhla generální stávka

v Paříži oznámili T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik
ustavení Národní rady jako prozatímní čsl. vlády

28. 10. 1918 zveřejnění žádosti o příměří bylo v Praze pochopeno
jako kapitulace a lidé spontánně oslavovali vznik
samostatného československého státu

11. 11. 1918 první světová válka definitivně skončila

Bohuslav Horák poslal do Hostivice 
Václavu Kapalínovi fotografii,

na níž je zachycen pohřeb 
padlého Drboty z Družce

Psaní z válečného zajetí

Rozpad Rakouska-Uherska 
na nástupnické státy v roce 1918

Rakousko-uherská stokorunová 
bankovka z roku 1912
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