
Mezinárodní situace před první světovou válkou 
 
Od roku 1815, kdy zasedal Vídeňský kongres je v Evropě nastolen systém rovnováhy sil. Zcela 
nová situace nastává roku 1870 po porážce Francie a kdy je 1871 vyhlášeno Německé císařství, to 
se stane světovou velmocí -> soupeření s Francií a hledání spojenců. V Německu působí  Oto von 
Bismarck, díky jeho snahám vznikl v roce 1873 spolek tří císařů (Rusko, Rakousko, Německo). 
1878 se koná Berlínský kongers, jehož výsledkem je: 
1) vyhlášení nezávislosti Srbska, Rumunska, Černé Hory 
2) Bulharsko připadlo Osmanské říši 
3) R-U má právo obsadit Bosnu a Hercegovinu 
Roku 1879 uzavřen dvojspolek - R-U + Německo (proti Rusku), protože šlo o vliv na Balkáně. 
Roku 1882 se k tomuto spojení přidává i Itálie a tím vzniká trojspolek. 
Roku 1890 Německo uzavírá s GB takzvanou Helgolandskou smlouvu - za územní ústupky získalo 
Německo ostrov Helgoland (Severní moře). 
Francie i Rusko si uvědomují hrozbu ze strany Německa a proto roku 1893 uzavírají dvojdohodu. 
Roku 1907 se k této dvojdohodě přidává i GB -> Dohodové mocnosti. 
Roku 1904 uzavřela Fr a GB tzv. Srdeční dohodu - rozdělí si sféry vlivu jak v Africe, tak v Asii. 
Trojspolek posílen 1908, kdy se R-U podařilo prosadit plnou anexi Bosny a Hercegoviny (plné 
připojení).  
Roku 1911 vyhlásila Itálie válku Osmanské říši a zahájila tažení do Tripolska (Libie). Itálie vyhrála 
v říjnu 1912 a Tripolsko bylo připojeno k Itálii. 
V letech 1912-1913 dchází k první balkánské válce. Proti Osmanům se spojí Bulharsko, Srbsko, 
Černá Hora a Řecko. Bulharsko nese hlavní tíhu boje - oblast Thrákie. Koalice vítězí na všech 
frontách - avšak evropské velmoci řeknou před Istanbulem stop. 
Díky vítězství je v listopadu roku 1912 vyhlášena nezávislost Albánie. Roku 1913 je uzavřen mír - 
Srbové získávají Makedonii. Bulharsku připadne oblast Thrákie. 
Roku 1913 dochází k II. balkánské válce - Bulharsko chtělo víc území - je podporováno 
diplomaticky R-U. Proti Bulharsku stojí Rumunsko, Srbsko a Řecko. 1913 uzavřen Bukurešťský 
mír - Bulharsko prohrává -> Thrákie připadla Srbsku, Řecko získalo Krétu. 
 


