
Příloha 1 - Chronologický přehled základních událostí 

1488 – Plavba Bartolomeu Diase k nejjižnějšímu bodu Afriky 

1497- 98 – Plavba Vasca de Gamy kolem jihoafrického pobřeží 

1652 – Holanďané založili osadu v Kapsku 

1795 – Britská okupace Kapska 

1803 – Stažení Britů z Kapska a navrácení území Holanďanům 

1806 – Druhá britská okupace Kapska 

1835 – počátek Velkého Treku 

1838 – Založení republiky Natalia 

1843 – Britská anexe Natalu 

1852 – Vznik Jihoafrické republiky 

1854 – Vznik Oranžského svobodného státu 

1867 – Objev diamantů 

1877 – Anexe Transvaalu Velkou Británií 

1880 - 81 – První búrská válka 

1881 – Uznání samostatnosti Transvaalu Velkou Británií 

1886 – Objevení ložisek zlata 

1895 - 6 – Jamesonův vpád do Transvaalu 

1897 – Sir Alfred Milner se stal vysokým komisařem Kapska 

9/11/1899 – Zaslání transvaalského ultimáta Velké Británii 

11/11/1899 – Počátek druhé búrské války 

10 - 15/12 1899 – „Černý týden“ pro Británii 

17/3/1900 – Přechod ke guerillové válce 

24/5/1900 – Britská anexe Svobodného oranžského státu 

1/9/1900 – Druhá anexe Transvaalu Velkou Británií 

Říjen 1900 – Britské „khaki volby“ 

28/2/1901 – Mírová jednání mezi Lordem Kitchenerem a generálem Bothou 

Leden 1902 – Návrh Nizozemska na zprostředkování míru mezi válčícími stranami 

31/5/1902 – Kapitulace Búrů ve Vereenigingu, podpis mírové smlouvy v Pretorii 

1910 – Vytvoření Jihoafrické unie 

  



Příloha 2 - Mapa jižní Afriky – územní situace z roku 1899 

 

  



Příloha 3 - Proměna města Johannesburgu 

 

  



Příloha 4 - Búrští bojovníci 

  

 

Příloha 5 - Koncentrační tábor v jižní Africe 

 

 

  



Příloha 6 - „Burská dívka“ s vyobrazením Karla Marxe 

 

  



Příloha 7 - Inzerát  - „Buři“ 

 

Příloha 8 - Inzerát – společenská hra Válka anglo-búrská 

 

  



Příloha 9 - Obálka knihy A. B. Šťastného Burský hrdina 

 

Příloha 10 - Výbor národního shromáždění – Griqualand – Jižní Afrika (Pavel v. 

Dorník - Plotner v klobouku uprostřed) 

 

  



Příloha 11 - „Černoši čekající na práci do diamantových dolů“ 

 

 

 

Příloha 12 - Pohlednice zaslaná Klimentu Čermákovi od P.v. Dorníka- Plotnera 

(obrazová strana) 

 

  



Příloha 13 - Pohlednice zaslaná Klimentu Čermákovi od P.v. Dorníka- Plotnera 

(adresná strana) 

 

 

 

 

Příloha 14 - Jiří Viktor Figulus velí při palbě děla (v bílém označený křížkem) 

 

  



Příloha 15 - Britské jednotky v khaki uniformách 

 

 

Příloha 16 - Winston Churchill po svém útěku na palubě lodi do Durbanu 

 

 



Příloha 17 - Hymna Búrů 

Znáte ten lid, jenž je jak lev, 

a přec jej rabem zvou, 

jenž obětoval statky, krev, 

za právo, volnost svou? 

Sem, bojovníci, vlajka věje, 

již konec útrap, muk, 

svých otců zná již chrabré děje 

náš bojovný ten pluk. 

Náš bojovný, náš bojovný, 

náš bojovný a volný pluk. 

 

Znáte ten kraj, tu drsnou pláň, -  

a přece plnou zdob, 

jíž skryla štědrá boží dlaň 

své dary do útrob? 

Sem Burové, zní slavně písní, 

lid dlí tu v právu svém, 

kde puška hřímá v boje tísni, 

tam, Bure, tvá zem je! 

Ta krásná zem, ta krásná zem, 

toť naše krásná, drahá zem. 

 

Znáte ten kraj, v němž zášť ni hněv, 

jen čest má stany své, 

jejž závistivý britský lev 

na smrtelný boj štve? 

Nuž, vzhůru, Bure, v čestném vzplání 

svůj zná tvá puška čas! 

Kéž Bůh nám dá své požehnání, 

pak´s Bure, volný zas! 

Již Pána chval, již Pána chval, 

jím věru volný budeš zas! 


