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Kořeny války
Anglo-francouzské spory už od Hastingsu (Normandie), Jindřicha II. a Jana Bezzemka (Akvitánie, Poitou,…) – anglická území ve Francii
Ve 13. století po ztrátách Jana Bezzemka zbylo jen Gaskoňsko (+ ? Bretaň)
Za Eduarda I. spíše spory s Velšany a Skoty – spojenci Francie (viz Statečné srdce).
Jeho syn Eduard II. si vzal francouzskou princeznu Isabelu.
Byl neschopný a tvrdohlavý – nedostatek taktu, měl neschopné oblíbence, začaly porážky ve Skotsku, Irsku, Walesu i ve Francii
1321-22 občanská válka v Anglii
1327 – sesazení krále (byl přinucen svolit k abdikaci) ve prospěch jeho syna Eduarda III. – byl schopnější a lépe vycházel s velmoži – dokázal jmenovat své ministry tak, aby byli pro velmože přijatelní
Stejnou svrchovanost jako nad Skoty a Walesem vyžadovali Angličané v Gaskoňsku – vzkvétající vinařská provincie, tučné zisky za Eduarda I. Francouzskému králi Filipovi IV. se to nelíbilo – drobné války, do Gaskoňska francouzská vojska. Eduard odmítal uznávat svrchovanost.
1328 – vymření přímé linie Kapetovců Karlem IV. – Eduard vznáší nárok na korunu (jako synovec Karla IV.), ale je ještě mladý (asi 16 let) a nemá sílu si ji dobýt – nastupuje Filip VI. z Valois (bratranec Karla IV. a vnuk Filipa III. – další kandidát Filip z Evreux – manžel Jany Navarrské a zeť Ludvíka X.), protože ve Francii platí tzv. sálský zákon, který vylučuje ženy z nástupnictví
Maurois charakterizuje Filipa VI. – skvělý, impulsivní a obklopený špatnými rádci – pokládal válku za turnaj, v němž je důležité projevit odvahu a dodržet pravidla
Francouzi poskytli útočiště skotskému králi Davidovi II. poté, co Eduard III. vtrhl (asi 1330) do Skotska – zhoršení anglo-francouzských vztahů. 
1336 – Filip VI. nechal flanderského hraběte Ludvíka pozatýkat všechny Angličany ve Flandrech
Následovali anglická protiopatření – obchodní (např. zákaz vývozu vlny do Flander) – ve Flandrech vypuklo povstání pod vedením Jakoba van Artelvelde – spojenectví s Eduardem III.
První fáze války 1337 – 1360 – Anglické úspěšné dobývání
1337 – u normanského pobřeží spatřena francouzská flotila. Angličané si mysleli, že jede do Skotska na pomoc a propukla válka (viz Děj. Br.) (podle internetu Filip VI. napadl Gaskoňsko); podle Mauroise šlo o obchodní zájmy Anglie ve Flandrech – Fland. obchodníci poradili Eduardovi přidat k erbu Francii
Po celou dobu války je nárok na francouzskou korunu spíše jen taktický argument pro výboje – doopravdy ji Eduard asi nechtěl, i když někteří Angličané z toho měli strach, protože by se Anglie mohla stát druhořadou (později tento nárok vyměnil po zajetí Jana II. za praktické ústupky).
1338 – 40 – tažení Eduarda III. do Nizozemí – podpora ze strany flanderských měst – kvůli obchodu s Anglií.
1340 – námořní bitva u Sluys – došlo k ní neplánovaně, ale zvítězili Angličané – otevření cesty přes La Manche
1341 – 47 – boje zintenzivněly – anglické útočné manévry na území francouzských provincií Bretaně, Gaskoňska a Normandie. 
1345 – zavražděn Jakob van Artenvelde v Gentu pro svůj pokus dosadit do Flander Černého prince
1346 - dobývání vyvrcholilo bitvou u Kresčaku – zbraně nejsou prokázány, ale možná se objevily první děla – Eduard chtěl pův. vydrancovat severní Francii a pak se stáhnout přes Flandry zpět, jenže byly strženy mosty přes Seinu – musel táhnout až k Poissy
1347 – dobytí Calais –původní obyvatelé vyhnáni a dosazeni Angličané (udrželi se do 16. století)
1348 – morová epidemie – dočasné přerušení války
1350 – smrt Filipa VI. – na trůn nastupuje jeho syn Jan II. Dobrý
1355 – 56 – troufalé výpady Černého Prince (Eduard z Woodstocku) – následníka trůnu – dovršeno vítězství u Poitiers (čtyřnásobná francouzská přesila) – zajat fr. král Jan II. – vlády se chopil dauphin Karel (Moudrý)
1358  – musel zlikvidovat vzpouru pařížských měšťanů (Etien Marcel) a s ní spojené povstání sedláků - jacquerii
1359 – tažení Eduarda III. do Remeše – korunovačního města.
1360 – smlouva z Brénigny – propuštěn Jan II. za výkupné a ústupky ve věci anglických držav ve Francii (Gaskoňsko, Poitou, Guyenne, Saintogne, Périgord, Limousin), které získaly nezávislost na francouzské koruně – dočasné příměří – Eduard III. se zřekl francouzské koruny

Angličané získávali převahu díky značné nezávislosti francouzských provincií, které je občas podporovaly a také díky své taktické vyspělosti (a zacházení s lukem – obranná taktika) vyhrávali často nad několikanásobnou přesilou. Už Eduard I. objevil ve Walesu dlouhý luk – učinil z lukostřelby jedinou  hru povolenou všem poddaným, kteří „nejsou kulhaví a sešlí věkem“ a nařídil držení luku a šípů všem vlastníkům pozemků s příjmem nad 40 šilinků.
Naopak Francouzi bojovali s důrazem na osobní hrdinství a rytířského ducha (jako Píseň o Rolandovi)
Slavná námořní síla Anglie z pozdějších dob tehdy ještě neexistovala (vítězství od Sluys – 1340 bylo víceméně náhodné), naopak Francouzští králové si časem vybudovali na moři převahu.
Druhá fáze války 1367 – 75 – Obrat pro Francii
1364 – Na franc. trůn nastoupil Karel V. Moudrý
1367 – obnovení války v Kastilii – drobné šarvátky potom i v Portugalsku, ve Flandrech a v samotné Francii.
Francie obnovila boj – pod vedením Bertranda de Guescelin vedli drobnou válku – vyhýbali se bitvám; do boje byli přibráni i svobodní statkáři – osvobodili Languedoc a vyhnat lapky
1369 – poklesly anglické válečné zisky a válka se začala prodražovat – museli vypsat mimořádné daně – začaly francouzské úspěchy; Maurois - království bylo zbaveno Angličanů téměř bez boje
1375 – Eduard III. uzavřel ponižující příměří s Francií (už začínal trpět senilitou); Anglii zbylo ve Francii jen několik měst a Gaskoňsko
1376 – zemřel Černý princ, začínají pochybnosti anglického parlamentu a rodí se politická krize; zasedání „Dobrého parlamentu“ – zvláště třetí stav vznáší různé protesty (špatný obchod, daně, …)
1377 – zemřel Eduard III. – nastupuje jeho desetiletý vnuk Richard II.
Karel V. Moudrý dal ve Francii pobořit mnoho hradů, aby nebyly oporou Angličanů a s výše zmíněnou taktikou začal slavit úspěchy. Také nařídil pravidelné zasedání parlamentu. 
Dlouhé příměří 1375 – 1415
Flander se zmocnil burgundský vévoda Filip (druhý syn Jana II. Dobrého) a Burgundsko se začalo Francii odcizovat a vést vlastní politiku – vzal si za ženu dědičku – Markétu z Flander – sňatek zařídil Karel V.  Filip Burg. tak spojil pod svou vládou velká a důležitá území na východě a severu Francie.
V Anglii došlo k bouřlivým sporům (problémy s Richardem II.).
1380 – zemřel Karel V. a ve Francii nastoupil dvanáctiletý Karel VI. – zlá doba – regentství mají jeho strýcové (Filip Burgundský a Ludvík Orleanský)
1381 – povstání Wata Tylera v Anglii
1392 – U Karla VI. propukla duševní choroba – vládnou jeho strýcové (boj mezi nimi)
1399 – král Richard II. donucen k rezignaci na trůn (brzy na to záhadně zemřel na hradě Pontefract)
Dva uchazeči o trůn – potomci mladších synů Eduarda III. – hrabě z March (York) a Jindřich Bolingbrok (Lancaster). Vlády se zmocnil Jindřich IV. a podařilo se mu díky dobré síti přívrženců upevnit vládu.
1404 – zemřel Filip Burgundský – jeho syn Jan Neohrožený si chtěl uchovat práva – vypukla občanská válka mezi stranou burgundskou a orleánskou – Jan dal zavraždit Ludvík Orl. (1407)
1413 – po smrti Jindřicha IV. nastupuje jeho syn Jindřich V.
1415 – po potlačení vzpoury hraběte z March se Jindřich rozhodl obnovit nárok na francouzskou korunu, zbudoval válečné námořnictvo; království mu dovolilo časté a velkorysé daně; znovu vypravil vojsko do Francie – využil francouzských sporů (obč. války) a začala další fáze stoleté války

Třetí fáze 1415 – 1453 – Zisky Jindřicha V. a ztráty Jindřicha VI.
Strategie stejná jakou u Eduarda III. – podpora francouzských šlechticů; důležitou roli hrálo Burgundsko
1415 – vítězství u Agincourtu nad šestinásobnou přesilou (Angličané – 2500 ozbrojenců + doprovod, 8000 lučištníků); Jindřich se rozhodl pokořit a dobýt Francii
1417 – 20 – Jindřich V. dobyl Normandii – král (konetábl d´Armagnac) zaneprázdněn boji s Burg.; povstání v Paříži – Paříž k Burgunďanům
1419 – zavražděn Jan Neohrožený
1420 – smlouva s Karlem VI. (+ královna Izabela a burgundský vévoda Filip Dobrý) v Troyes – stal se francouzským regentem, měl si vzít Karlovu dceru Kateřinu a místo dauphina měl nárok na francouzskou korunu – to určilo další vztahy
1422 – zemřel Jindřich V. a jeho nároky zdědil jeho (?devítiletý?) desetiměsíční syn Jindřich VI.; anglická vojska ve Francii vedl ale jeho bratr – vévoda Jan z Bedfordu, ten také vládl jako regent v Paříži; v Anglii za něj vládl vévoda z Gloucesteru
Jindřich VI. byl uznáván jako francouzský král severně od Loiry a v Guyenne
dauphinu Karlovi zbylo území cca mezi Loirou a Seinou – říkalo se mu „král z Bourges“
1423 – angl. vítězství u Cravantu
1424 – angl. vítězství u Verneuilu
1428 – Jan z Bedfordu oblehl Orleans
1429 – francouzská obroda podnícená Johankou z Arku – uvolnila Orleans; remešská korunovace Karla VII.; francouzské vítězství u Patay – zastaven anglický postup
1430 – při osvobozování Compiegne byla Johanka zajata Burgunďany a vydána Angličanům; upálena jako kacířka a čarodějnice (1431)
Spojenci Anglie začali kolísat a válka začala opět být finančně náročná – Angličané ve vojenské i finanční pasti
1435 – zemřel vévoda z Bedfordu a Burgundsko rozvázalo spojenectví – Jindřich VI. se začíná snažit o mír; sjezd v Arrasu – k dohodě nedošlo
1436 – Francouzi dobyli zpět Paříž
1440 – propuštěn vévoda orleánský (zajat Angličany u Agincourtu), aby šířil myšlenku míru mezi francouzskými knížaty – neuspěl
1445 – Jindřich VI. se oženil s neteří francouzské královny Markétou z Anjou – jen pouhé příměří
Jindřich VI. se chce kvůli míru vzdát území v hrabství Maine, ale nezískal podporu vlastních velmožů – měli tam svoje zisky
1449 – Francouzi napadli Normandii – porážky u Rouenu a Formigny
1450 – Angličané donuceni stáhnout se z Normandie; Francouzi vtrhli do Gaskoňska
1450 – lidové povstání v Anglii – vedl je John Cade – na několik dní se zmocnil Londýna a veřejně pranýřoval královy ministry
1453 – bitva u Castillonu – zvítězili Francouzi – Anglie přišla o veškeré území včetně Gaskoňska (to držela od 12. století) s výjimkou města Calais.
Jindřich VI. se duševně i tělesně zhroutil – v tom stavu setrval 17 měsíců. V Anglii začínají spory vedoucí k Válce růží. Jindřich byl donucen odstoupit 1461



