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Anotace 

 Tato práce pojednává o operaci Dardanely, která byla součástí spojeneckého 

ofenzivního úsilí v období první světové války. Operace Dardanely byla vedena proti 

německému spojenci – Osmanské říši. Námořní a vojenská výprava k poloostrovu 

Gallipoli, jejíž cíl představovalo dobytí Konstantinopole, byla přímým důsledkem 

mrtvého bodu na západní frontě v roce 1915. Britské invazní akce se zúčastnili i 

francouzští, novozélandští a australští vojáci. Celá námořní expedice je spojena se 

jménem Winstona S. Churchilla, prvního námořního lorda. Neúspěšný pokus o 

vylodění na poloostrově Gallipoli stál životy tisíce mužů a měl dalekosáhlé důsledky 

na poli diplomatickém, válečném i ve vnitřní politice.  

 

Annotation 

 This thesis deals with the Dardanelles campaign, which was a part of allied 

offensive in the First World War. Dardanelles campaign was leaded against the 

Ottoman Empire, German ally. The naval and militarily campaign to the Gallipoli 

peninsula was a direct result of the deadlock on the Western Front in the year 1915. 

Allied purpose was to capture Constantinople. In the British invasive action took part 

French, New Zealand and Australian soldiers. This naval action is connected with the 

name Winston S. Churchill, the First Lord of the Admiralty. Unsuccessful attempt 

about the landing on the Gallipoli peninsula caused the dead of thousands soldiers 

and sailors and it has far reaching consequences in diplomacy, war strategy and in 

British home politics.  
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Úvod 

V Austrálii a na Novém Zélandu se každoročně konají oslavy státního svátku 

– dne ANZACU. Lidé těchto zemí si dodnes připomínají památku padlých 

spojeneckých vojáků, kteří zemřeli při neúspěšném pokusu o útok na turecké 

pobřeží. Dvacátý pátý duben se v obou zemích stal příležitostí k zamyšlení a 

vzpomínání. Význam celé události dokládají i slova australského premiéra Johna 

Howarda: „Tito mladí Australané se spolu se svými novozélandskými bojovníky 

pokusili o nesplnitelný úkol. Ale za dlouhé měsíce bojů se jim podařilo vytvořit 

legendu, která nás každým rokem pevně spojuje.“1 Tento den patří veteránům, kteří 

každoročně konají přehlídky centrem měst. Ulice lemuje mnoho přihlížejících, jež si 

památku zesnulých vojáků symbolicky připomínají červenými máky. Od nešťastného 

vylodění na plážích poloostrova Gallipoli uplynulo již přes devadesát let, jeho odkaz 

nicméně nachází odezvu i u mladých lidí, kteří se oslav nadšeně zúčastňují. 

V roce 1915 se australské a novozélandské jednotky podílely na spojenecké 

ofenzivě, která směřovala k antickému Héllespontu, jenž spojuje Egejské moře 

s Marmarským mořem; dnes jej nazýváme Dardanelami. Průliv v dnešním 

severozápadním Turecku představuje bránu k Istanbulu (bývalé Konstantinopoli) a, 

obrazně řečeno, otevírá dveře do Černomoří. Ačkoli v době rozkvětu antické kultury 

měl odlišné označení, dnešní název úžiny Dardanely nese jméno řeckého krále 

Dardana, zakladatele a prvního vládce města Dardanie.  

Právě na tato místa se soustředila pozornost britských ministrů na počátku 

první světové války, kdy se situace na západní frontě změnila v „nekonečnou“ 

zákopovou válku. Myšlenka ofenzivní akce vedené v Dardanelách se zrodila 

v hlavách Winstona Churchilla, Johna Fishera a Herberta Kitchenera. Hlavním cílem 

Dardanelské operace, jež trvala od poloviny února do prosince 1915, bylo vyřadit 

Osmanskou říši z války. Cílem této původně námořní akce bylo zmocnit se 

poloostrova Gallipoli spolu s pevnostmi chránícími Dardanely a ovládnout Úžiny 

spojující Egejské moře s Černým mořem. Britské vedení předpokládalo následný 

postup na Cařihrad. Proplutí loďstva Úžinou mělo zasadit smrtelnou ránu tureckému 

sultánovi a oslabit Centrální mocnosti. 

                                                        
1 http://www.rozhlas.cz/svet/portal/_zprava/167751 rozhlasové vysílání Českého rozhlasu ze 

dne 3. 5. 2005.  
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Tato kampaň vešla do dějin pod označením „operace Dardanely“ 

(Dardanelles campaign). Zřídka kdy se u britských historiků setkáme i s druhým 

názvem „operace Gallipoli“ (Gallipoli campaign). Gallipoli, turecký poloostrov 

v evropské části Osmanské říše, původně nesl antické označení Thrákie neboli 

thrácký poloostrov. Dnes se toto označení již nepoužívá. Poloostrov získal dnešní 

jméno z řeckého Kallipolis, doslova „krásné město“.  Kallipolis, ležící na východní 

straně poloostrova, představovalo skutečný „klíč“ k Dardanelám. Dnešní turecký 

název Gelibolu je od řeckého slova nepochybně odvozen.  

V turecké historiografii se s označením Dardanely již nesetkáme, neboť 

v turečtině se průliv nazývá Çanakkale Boğazı, podle největšího města na asijském 

břehu průlivu. Proto se vítězství při obraně Gelibolu v dnešním Turecku nazývá bitva 

o Çanakkale.   

Tato práce je pokusem o analýzu operace Gallipoli z britského pohledu. 

Snažila jsem se analyzovat spojeneckou ofenzivu od prvních myšlenek a projektů 

přes její konkrétní realizaci a důsledky. Bakalářská práce si přirozeně neklade za cíl 

detailní rozbor bojových akcí; kromě řady jiných důvodů je tomu tak proto, že by 

badatel mohl při zkoumání vpravdě nepřehledného množství literatury především 

vojenského rázu lehce „zabřednout“ do rozsáhlého popisu složitých námořních a 

vojenských operací, což nebylo a není mým cílem. 

Na úvod je třeba říci, že námořní expedici vyslanou k břehům Dardanel 

schválila britská válečná rada s vědomím naprosté námořní převahy, kterou podle 

názoru armádních velitelů nemohlo zastavit ani sebelepší turecké opevnění. 

Vzhledem k nutnosti vysvětlit tuto představu o „neohroženosti královského 

námořnictva“ nastiňuje první kapitola stručný vývoj anglického respektive britského 

loďstva a jeho cestu k nadvládě na světových mořích. Částečně se také věnuje 

osobnosti nejvíce spojované s celým projektem, Winstonu Churchillovi. Druhá část 

práce představuje analýzu vývoje vojenských projektů a důvodů, které přiměly 

britské vedení přistoupit na plán operace Dardanely. Snaží se představit výhody, 

které by plynuly z úspěšného obsazení Konstantinopole. Ve třetí kapitole jsem se 

podrobněji věnovala rozboru činnosti britského námořnictva v průběhu čistě 

námořního útoku na dardanelské opevnění a, ve stručnosti, také vedení vojenského 

vylodění. V závěru jsem se snažila o analýzu důsledků, které přinesla námořní a 
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vojenská operace na poli válečném, v mezinárodní politice a ve vnitřní politice Velké 

Británie. Závěr této kapitoly je věnován ohlasu gallipolské operace v dnešním světě a 

jejímu hodnocení v literatuře.  

V knihovnách České republiky je dostupné nepřeberné množství anglicky 

psané literatury podávající přehled o tématu dardanelské operace, především 

z pohledu spojeneckých vojsk. Jedná se ovšem hlavně o starší literaturu.  Za všechny 

je třeba jmenovat alespoň v tomto směru výborně vybavenou knihovnu Vojenského 

historického ústavu v Praze. Bezesporu mezi dvě zásadní díla patří britská oficiální 

historie první světové války - History of the Great War,2 kterou dodnes citují téměř 

všichni badatelé i nejnovější publikace. Její první dva svazky se věnují právě 

Gallipoli. Na australských internetových stránkách je lehce dostupná internetová 

verze oficiální historie australských jednotek v první světové válce o dvanácti 

svazcích – The Official History of Australia in the war of 1914-1918.3  

Nelze opomenout ani deníky, které napsaly významné politické osobnosti, 

admirálové, generálové či řadoví vojáci. V České republice jsou dostupné především 

třísvazkové paměti Winstona Churchilla The World Crisis v českém překladu od V. 

J. Haunera4 nebo paměti Johna Fishera - Memories.5 Z dalších významných politiků 

popisuje dardanelskou operaci ve svých pamětech tehdejší ministr zahraničních věcí 

lord Edward Grey.6 Admirál Wester-Weymys vzpomíná na dny strávené ve 

Středomoří ve své vzpomínkové knize - The Navy in the Dardanelles Campaign.7 

Z deníků řadových vojáků jsem měla k dispozici především nově vydanou knihu 

Shrapnel and Semaphore, v níž byl publikován válečný deník britského radisty.8 

Útržky z válečných deníků obsahuje i kniha Gallipoli 1915, Pen Pensils and 

Cameras at War.9 

Je nutné podotknout, že téma Gallipoli dnes zažívá renesanci a v britských 

knihkupectvích lze najít mnoho nových knih a reedicí. Většina nových publikací se 

                                                        
2 ASPINALL-OGLANDER, C. F., History of the Great War: Gallipoli, vol. 1-2, London 

1932.  
3 BEAN, C. E. W., The Official History of Australia in the war of 1914-1918, vol. 1-2, 

Sydney 1938. 
4 CHURCHILL, W. S., Světová krise 1911-1918, Praha 1932. 
5 FISHER, J., Memories, London, New York, Toronto 1919.  
6 GREY, E., Twenty-five years 1892-1926, London 1926.  
7 WESTER-WEMYSS, G. C. B., The Navy in the Dardanelles Campaign, London 1917.  
8 CHAMBERLIN, J., Shrapnel and Semaphore, London 2008. 
9 LIDDEL, P., Gallipoli 1915, Pen Pensils and Cameras at War, London 1985.  
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zaměřuje na všední život řadových vojáků na Gallipoli a jejich zážitky. Velice 

oblíbeným tématem jsou osudy australských a novozélandských jednotek, které se 

vylodění zúčastnily.10 Poměrně častěji se také objevují pokusy o popis událostí z 

turecké a německé strany.11  

Práce českých autorů, kde lze najít zmínky o Gallipoli, jsou spíše tematicky 

rozsáhlejší a dardanelská operace tvoří pouze jejich menší část. Jedná se především o 

knihy zaměřené na námořní historii či vojenskou tematiku;12 kromě toho se pasáže o 

operaci Dardanely vyskytují v českých životopisech Winstona Churchilla.13  

V této práci jsem se snažila o přehledné uvedení do celé problematiky a 

považuji ji za přípravnou studii pro další pokračování v této tematice, například pro 

diplomovou práci. Téma operace Gallipoli je v české literatuře poměrně málo 

reflektované a vzhledem k popularitě ve světové historiografii by si zasloužilo 

podrobnější rozbor.  

                                                        
10 PUGSLEY, CH., Gallipoli, The New Zealand Story, London 2008. 
11 TRAVERS, T., Liman von Sanders, the Capture of Lieutenant Palmer, and Ottoman 

Anticipation of the Allied Landings at Gallipoli on 25 April 1915, in: The Journal of Military History, 
Vol. 65, No. 4, 2001. 

12 HRBEK, J., Velká válka na moři,  rok 1915, Praha 2001.  
13 BUDÍN, S., Jistý pán z admirality, Praha 1967; ČERMÁK, J., Winston Churchill: Nástin 

života, Praha 2000; HRONEK, J., Churchill: Život bojovníka, London 1941; MATĚJKA, J., Život sira 
Winstona Churchilla, Horizont, Praha 1970. 
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První kapitola  

Vývoj královského námořnictva 

 

1. 1. Počátky anglického loďstva 

Moře obklopující Britské ostrovy vždy tvořilo ochrannou bariéru před 

nezvanými nájezdníky. Za zakladatele prvního anglického loďstva je považován král 

Alfréd Veliký, jenž dokázal odrazit jeden z dánských výpadů k anglickému pobřeží 

na sklonku 9. století. Poslední anglosaský král Harald již takto silným loďstvem 

nedisponoval, a nemohl tak zabránit normanskému vpádu.  

Vilém Dobyvatel a jeho následovníci se starali především o upevnění vlády 

v Anglii a o námořnictvo se příliš nezajímali. S  výstavbou a modernizací loďstva se 

setkáváme až s nástupem plantagenetovské dynastie, která obnovila normanský 

pořádek po slabé vládě Štěpána z Blois. V Anglii v této době platila povinnost pro 

pět přístavů14 vystrojit králi v případě potřeby loďstvo, stejně jako mu lenní statky 

poskytovaly pozemní vojsko. Hlavní nárůst námořních sil většinou přicházel v době 

nestability a v případě nebezpečí invaze z moře. Jan Bezzemek přesunul hlavní 

centrum námořnictva do Portsmouthu a jeho velení svěřil do rukou čtyř admirálů.  

Na počátku Stoleté války Angličané vybojovali první velké námořní vítězství 

v bitvě u Sluys.15 V tomto střetu zničili větší část francouzské flotily, čímž 

znemožnili její invazi na Britské ostrovy. Anglické loďstvo se stalo dominantní silou 

v průlivu La Manche.  

Progresivní rozvoj zaznamenalo loďstvo v tudorovské éře, kdy moři začaly 

vládnout galeony.16 Jindřich VIII. si uvědomoval růst námořních sil skotského krále 

Jakuba IV. a považoval to za ohrožení anglické prestiže; Skotsko totiž bylo 

obvyklým spojencem francouzského království. Jindřich proto začal stavět vlastní 

velkou flotilu. Pýchu anglických lodí představovala plachetnice Mary Rose, 

konkurující skotskému plavidlu Great Michael. Jindřichova dcera Alžběta však 

                                                        
14 Pět přístavů (Cinque Ports) – Hastings, Dover, Sandwich, Hythe, New Romney.  
15 Bitva u Sluys – námořní bitva se uskutečnila 24. června 1340, 250 anglických lodí 

uštědřilo francouzské flotile o síle 190 plavidel porážku, ve které měla podle anglických kronik ztratit 
20 tisíc mužů.  

16 Galeony – plachetnice používané pro obchodní či válečné potřeby v 16. - 18. století.  
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zdědila v době svého nástupu na trůn pouhou polovinu loďstva svého otce.17 Přesto 

právě za její vlády zaznamenalo anglické námořnictvo velké vítězství, když za 

pomoci civilních obchodních lodí uštědřilo porážku španělské „nepřemožitelné“ 

Armadě krále Filipa II. Je ovšem nutno připomenout, že tato porážka byla spíše 

výsledkem taktického manévru než faktické námořní převahy; na likvidaci španělské 

námořní chlouby se podepsala rovněž mořská bouře.  

Rozsáhlé královské námořnictvo se nemohlo obejít bez silného a dobře 

organizovaného velení. Nejvyšší správní úřad námořnictva představovala admiralita 

(Admiralty). Tento velitelský orgán anglického (britského) loďstva, který byl v době 

první světové války faktickým ministerstvem námořnictva, nesl plnou zodpovědnost 

za vedení válečného loďstva. Počátky tohoto úřadu nacházíme již za vlády Jindřicha 

VIII., jenž ustanovil úřad pro dohlížení nad administrativními záležitostmi 

námořnictva (Council of Marine). Hlavní odpovědnost spočívala v rukou lorda 

nejvyššího admirála (Lord High Admiral). Jako nejvyšší velitel britského loďstva 

patřil mezi devět hlavních úředníků státu. Tento námořní výbor byl předchůdcem 

dnešní admirality.18  

 

1. 2. Anglie (Velká Británie) na cestě k dominantnímu postavení na 

světových mořích 

Nová stuartovská dynastie19 se v 17. století potýkala s finančními problémy. 

Velikost námořnictva se během vlády Jakuba I. (1603-1625) téměř nezměnila. Karel 

I. (1625-16409) byl sice odhodlán zvětšit námořní síly Anglie, musel se však ve 

svých představách uskromnit. Po skončení občanské války vytvořil Oliver Cromwell 

nejpočetnější a nejmocnější flotilu v dosavadních dějinách Anglie. Kolem roku 1653 

čítalo anglické loďstvo více než sto lodí, jež přijaly zahraniční způsob boje. Tzv. 

lineární taktika znamenala seřazení lodí do jedné bojové linie. Tato nová strategie 

zohledňovala hlavní slabiny řadové lodi vyplývající z geometrie trupu, tedy 

                                                        
17 HILL, J. R., History of Royal Navy, New York 1995, s. 51.  
18 BRUCE, A. – COGER, W., An Encyclopedia of Naval History, London 1998, s. 3.  
19 Literatura ke Stuartovcům na anglickém trůně viz: KOVÁŘ, M., Anglie posledních 

Stuartovců  1658- 1714, Praha 1998. KOVÁŘ, M., Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 
1603- 1689, Praha 2001.  
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zranitelnost přídě a zádi.20 Pro napadení přední či zadní části kolony protivník 

potřeboval celý konvoj obeplout. Hlavním velitelem nového námořnictva se stal 

Robert Blake, titulovaný jako generál na moři (General-at-sea), jenž velel v první 

anglo-nizozemské válce (1652-1654). Námořní síly Anglie rozšířené na více než sto 

padesát plavidel „zdědil“ Karel II. po restauraci Stuartovců 1660. Toto stálé loďstvo 

se stalo základem královských námořních sil, jež známe ze současnosti.   

O britském královském námořnictvu lze hovořit od roku 1707,21 kdy vzniklo 

Spojené království Velké Británie. Osmnácté a počátek devatenáctého století bylo 

obdobím nekončících britsko-španělských a britsko-francouzských námořních střetů. 

Na počátku 19. století změřilo Spojené království své síly s nebezpečným 

protivníkem, Napoleonem Bonapartem. Bitva u Trafalgaru (1805), poslední 

z velkých plachetnicových bitev, potvrdila britskou hegemonii na světových mořích. 

Z této suverenity těžila Velká Británie v celém následujícím období. Na námořní 

převaze závisel zahraničně politický kurz tzv. „skvělé izolace“ (splendid isolation),22 

který diplomacie viktoriánské Británie upřednostňovala od skončení napoleonských 

válek.23  

V 19. století zaznamenala Velká Británie vzestup, úzce spojený s námořním 

rozmachem a rozšířením koloniálního panství. Význam britského námořnictva však 

nelze posuzovat pouze z hlediska mocenského triumfu či prestiže impéria. 

Geografická poloha země rozhodovala o závislosti Velké Británie na námořních 

komunikacích, existence impéria tak byla podmíněna udržováním námořního spojení 

mateřské země s koloniemi. Veškerý britský export byl zcela vázán na lodní 

dopravu. Královské námořnictvo přebíralo garanci nad bezpečností námořních cest, 

zahraniční obchod zajišťovalo velké obchodní loďstvo.  

 Přes nepopiratelnou nadvládu musela Británie stále reagovat na růst 

námořních sil ostatních velmocí. Na konci 19. století považovala za hlavní nepřátele 

                                                        
20 Na přídi i na zádi mohlo být umístěno pouze minimum palebné síly. 
21 Zákon o unii z roku 1707 (Act of Union) znamenal spojení anglického a skotského 

parlamentu a vytvoření Spojeného království Velké Británie. 
22 Politika izolacionismu představuje nevměšování se do evropských záležitostí, v rámci 

možností. Jejím hlavním rysem byla neúčast v běžných kontinentálních aliancích. Politikové byli 
přesvědčeni, že Velká Británie může využívat evropských sporů a ovlivňovat je ve svůj vlastní 
prospěch a musí se soustředit především na koloniální expanzi. Viz KISSINGER, H., Umění 
diplomacie, Praha 2002, s. 207.  

23 S výjimkou Krymské války v letech 1853-1856.  
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Rusko a Francii. V 90. letech 19. století se střetla s Ruskem v Afghánistánu, v oblasti 

Úžin a v severní Číně. Vzhledem k britsko-francouzským rozporům v Africe se 

naděje na brzké urovnání vztahů mezi těmito tradičními rivaly jevila jako mizivá. 

Královské námořnictvo tak při schvalování kvót muselo být konkurenceschopné 

v případě spojení obou znepřátelených velmocí. Nebezpečí z přílišného sbližování 

Francie a Ruska vedlo v roce 1889 k přijetí Zákona o námořní obraně (Naval 

Defence Act),24 který zvyšoval námořní stavy. Spolu s tímto zákonem byl oficiálně 

vyhlášen i tzv. standard dvou přídí (Two Power Standard), podle něhož mělo být 

královské loďstvo schopné vypořádat se s jakoukoli koalicí dvou nejsilnějších 

evropských států. Britskou námořní převahu dokazuje například stažení Francie 

v období Fašodské krize,25 francouzské loďstvo by totiž v případě konfliktu nemohlo 

konkurovat královskému námořnictvu.  

 Na přelomu 19. a 20. století začala být pozice Británie jako vládkyně moří 

přes nespornou převahu ve světových vodách pozvolna ohrožována rozvojem 

námořních programů dalších států. Vedle Spojených států amerických a Japonska se 

na světové scéně začínalo prosazovat Německé císařství.  

 

1. 3. Vznik námořní rivality26 

Na sklonku 19. století, po dlouhém období britské nadvlády na světových 

mořích, vstoupila na scénu nová velmoc, která začala významně ohrožovat postavení 

královského námořnictva. V lednu 1871 došlo ve Versailles k vyhlášení Německého 

císařství. Již v době svého vzniku Německo narušilo velmocenskou rovnováhu sil. 

Vzrůst ekonomiky nového státu se stal vážným ohrožením tradičních velmocí – 

Velké Británie i Francie. Zdrojem mezinárodního napětí se Německo stalo především 

                                                        
24 Podle tohoto zákona mělo být postaveno 8 nových bitevních lodí první třídy a 2 lodě druhé 

třídy, k tomu 9 velkých křižníků, 29 malých křižníků, a několik dělových člunů.  
25 V súdánské Fašodě se střetly linie britsko-francouzských ambicí, na francouzské západo-

východní spojení a britské jiho-severní spojení koloniálních panství. Francie musela ustoupit.  
26 „Německo neobyčejně posílilo svou ekonomickou pozici a zahájilo v mnoha směrech útok 

na postavení Velké Británie.“ SKŘIVAN, A., JANČÍK, D., Zahraniční politika Německa před první 
světovou válkou - Vybrané dokumenty, Praha 1985, s. 3.  
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na přelomu 19. a 20. století, za vlády císaře Viléma II. (1888-1918),27  jenž stál 

v čele „nového kurzu“ Německa.28 

 Nový kurz německé politiky29 vyvolal kolaps Bismarckova systému aliancí, 

který složitou strukturou mezinárodních úmluv udržoval v Evropě relativní 

rovnováhu. Aktivní politika Německa rozčeřila vody evropské zahraniční politiky. 

Cílem se stalo mezinárodní vztahy zjednodušit, učinit diplomacii „průhlednější“. 

Nový směr německé zahraniční politiky nicméně vycházel ze špatné logiky, tj. z 

předpokladu, že Německo jako nejsilnější stát bude „magnetem“ pro spojence. Tato 

taktika ale vyvolala opačnou reakci. Podnítila vytváření „kompenzačních koalic“ 

proti Německu a nastartovala pozdější závody ve zbrojení.30 První a základní chybou 

politiky „nového kurzu“ se podle mnoha historiků stalo neobnovení Zajišťovací 

smlouvy (Rűckversicherungs Vertrag)31 s Ruskem. Car byl proto nucen hledat 

protiváhu k této ztrátě a na jeho výzvu odpověděla Francie.32 

Snaha postbismarckovské německé diplomacie směřovala k bližšímu 

„přivázání“ Británie k Trojspolku, čímž ovšem docílila opačného efektu. Británie 

musela opustit politiku „skvělé izolace“ a uzavřít nepředvídatelné spojenectví s 

dosavadními úhlavními nepřáteli, s Francií a Ruskem. Klíčový podíl na neúspěchu 

                                                        
27 Vilém II. (1888-1918) – nar. 1859, německý císař a pruský král z rodu Hohenzollernů. Syn 

Fridricha III. a Viktorie Sasko-Koburghsko Gothské. Viz: STELLNER, F., Poslední německý císař, 
Praha 1995.  

28 Charakter osobnosti císaře Viléma II. výtečně vystihl Winston Churchill: „Jen se tak 
naparovat, pózovat a harašit nevytaseným mečem. Tím jediným, co si přál, je cítit se jako Napoleon, 
být jako on, aniž by musel vybojovat jeho bitvy. Nic menšího mu nestačilo. Jste-li vrcholem sopky, tím 
nejmenším co můžete udělat, je dýmat. A tak dýmal, denně vypouštěl mohutný oblak, v noci vydával 
ohnivou záři, všichni jej viděli již z dálky. Pomalu a neodvratně se tito znepokojení pozorovatelé sešli 
a spojili k vzájemné obraně…Avšak za vším tím pózerstvím  a stafáží, která jej doprovázela, se skrýval 
docela obyčejný, marnivý, avšak vcelku dobromyslný člověk, který doufal, že jej budou považovat za 
druhého Fridricha Velikého.“ KISSINGER, H., c. d., s. 178. 

29 Nový kurz německé zahraniční politiky nastoupený po odchodu Bismarcka, kterého 
nahradil Leo von Caprivi (1890). Viz STELLNER, F., Capriviho zahraniční politika v letech 1890-
1892, in: Historický obzor 6, 1995, č. 9-10, s. 203-210.  

30 STELLNER, F., „Nový kurs“ a „světová politika“. Zahraniční politika Německa v 90. 
letech 19. století, in: Historický obzor 1, 1990, č. 7-8, s. 180-185. 

31 Rusko-německá separátní smlouva, která zajišťovala v případě války jedné z těchto zemí 
neutralitu druhé. Dohoda, jež vzešla z jednání mezi Bismarckem a Pavlem Šuvalovem, je označována 
jako Zajišťovací smlouva a byla uzavřena 18. června 1887. V případě, že by třetí mocností byla 
Francie či Rakousko-Uhersko, platil závazek pouze pro obranou válku.  

32 Základ Dohody byl položen roku 1894, při podepsání rusko-francouzské smlouvy.  
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britsko-německého sbližování měl německý námořní program, který atakoval 

základní pilíř britské suverenity.33  

 

1. 4. Britsko-německé námořní soupeření 

 Německo vstoupilo na scénu koloniální politiky opožděně, ale přesto 

s nechutí spokojit se s menší „kořistí“. Touha po získání „místa na slunci“ znamenala 

aktivizaci zahraniční politiky. Mužem zosobňujícím císařské koloniální ambice, 

podporované obchodními kruhy, se stal v řadě ohledů císař Vilém II. a jeho „světová 

politika“ (Weltpolitik). Na konci 19. století se německá zájmová sféra začala střetávat 

s britskými ambicemi v jižní Africe. Proslulý Vilémův telegram34 transvaalskému 

prezidentu Krügerovi byl vážnou ranou britsko-německému sbližování a postavil obě 

země proti sobě.  

 „Ještě v polovině devadesátých let 19. století byla německá válečná flotila na 

pátém místě námořního žebříčku. V podstatě neznamenala žádnou vážnější hrozbu 

britským zájmům.“35 Ostré německo-britské námořní soupeření přišlo až s nástupem 

admirála Alfreda von Tirpitze do úřadu německého ministra námořnictva roku 1897. 

Tento energický muž prosadil budování nového válečného loďstva.36 Tirpitzův 

program námořní výstavby, reprezentovaný dvěma zákony o loďstvu 

(Flottengesetze) z let 1898 a 1900, znamenal nepřekonatelné komplikace ve vztahu 

k Velké Británii. První zákon předpokládal budoucí stav flotily o sedmnácti 

bitevních lodích připravených k okamžitému použití a dvou v záloze.37 Druhý zákon 

                                                        
33 Srv. DUFEK, P., Německé námořní zbrojení a vztah Velké Británie a Německa od roku 

1906, Praha 2002. 
34 V roce 1895 podnikl plukovník Jameson, podporovaný britskými koloniálními kruhy a 

především Cecilem Rhodesem, riskantní nájezd na nezávislé búrské státy v jihoafrickém Transvaalu. 
Jeho akce byla naprostým selháním. Sám von Holstein považoval tento incident za vhodnou 
příležitost ukázat Velké Británii, jak nepříjemným protivníkem se Německo může stát. Vilém II. 
nechal zaslat gratulační telegram transvaalskému prezidentu Paulu Krűgerovi. Poblahopřál tehdejšímu 
prezidentovi k odražení vnějších útoků, čímž se Velké Británie citelně dotkl. 

35 SKŘIVAN, A. – JANČÍK, D., c. d., s. 16. 
36 Za významné podpory Bernharda von Bülowa, německého ministra zahraničí a budoucího 

kancléře. 
37 Plavidla připravená k okamžitému použití měla zahrnovat 1 vlajkovou loď flotily, 2 

doprovodné eskadry o 8 řadových lodích, 2 divize po 4 křižnících k ochraně pobřeží, 6 velkých a 16 
malých křižníků v domácích vodách a 3 velké a 10 malých křižníků pro službu v zámoří. V záloze 
měly čekat 2 řadové lodi, 3 velké a 4 malé křižníky. SKŘIVAN, A. – JANČÍK, D., c. d., s. 17. 
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počet plánovaných bitevních lodí zdvojnásobil.38 Námořní program byl podporován 

nejen Všeněmeckým svazem (AlldeutscherVerband) 39 a Lodním spolkem (Deutsche 

Flottenverein),40 ale také ministrem zahraničí Bernhardem von Bűlowem, jehož slova 

prozrazují zápal pro obhájení zákona: „…pro nás bez moci, silné armády a loďstva 

neexistuje žádný blahobyt…není možno zatím nalézt jiný prostředek než silné 

vyzbrojení armády a loďstva. V příštím století bude německý národ buď kladivem 

nebo kovadlinou.“41 

 Zatímco přijetí prvního námořního zákona nevyvolalo ve Velké Británii 

přímou ostřejší reakci, konsekvencí druhého zákona se stal souboj v námořním 

zbrojení. Nepřímý důsledek představuje následná diplomatická separace Německa a 

britské opuštění politiky „skvělé izolace“. „Již od roku 1902 pokládala admiralita 

německé loďstvo za větší hrozbu než loďstvo francouzsko-ruské koalice.“42  

 V roce 1904 se protiněmecký postoj britské admirality zostřil s nástupem 

admirála Johna Arbuthnota Fishera43 do úřadu prvního námořního lorda. Fisher byl 

zastáncem preventivního úderu proti Německu, jeho extrémní požadavek však zamítl 

sám král Eduard VII. Redislokací britského námořnictva ve světových vodách44 a 

stavbou bitevních lodí nového typu Dreadnought45 zahájil Fisher novou éru zbrojení, 

ve které zajistil Velké Británii významný náskok.  

V následujících letech rostlo napětí mezi Německem a Británií umocněné 

německou aktivitou v Maroku či plány na výstavbu Bagdádské dráhy.46 Císař se ale 

nepoučil ani po incidentu v Tangeru.47 Vyhrocení situace nicméně znamenala až 

Agadirská krize. V červenci roku 1911 vyslal Vilém demonstrativně německý dělový 

                                                        
38  Bitevní flotilu měly tvořit 2 vlajkové lodi, 4 eskadry po 8 řadových lodích (celkově spolu 

s rezervou 38), dále 14 velkých křižníků a 38 malých křižníků. Zdroj: Tamtéž s. 18. 
39 Všeněmecký svaz – Alldeutscher Verband – německý politický spolek založený C. 

Petersem roku 1891 podporující koloniální expanzi Německého císařství. 
40 Lodní spolek – Deutsche Flottenverein – organizace založená 1898 podporující námořní 

zbrojení Německa.  
 41 SKŘIVAN, A. – JANČÍK, D., c. d., s. 20.  

42 HRBEK, J., Velká válka na moři, rok 1914, Praha 2001, s. 23. 
43 John Arbuthnot Fisher (1841-1920), post prvního námořního lorda v letech 1904-1910 a 

1914-1915. 
44 Soustředění britského námořnictva do pěti strategických bodů: Dover, Gibraltar, 

Alexandrie, Kapské město, Singapur. Hlavní britské síly byly namířeny proti Německu. 
45 Bitevní loď s větším počtem těžkých děl, které byly rychlejší díky turbínovému pohonu. 
46 Německá snaha vybudovat železniční spojení Berlín-Bagdád a získat tak přístup do Persie. 
47 Projev Viléma II. v marockém Tangeru o svobodném obchodu a nezávislosti pro Maroko 

z roku 1905, popudil zejména Francii. Vše vyřešila algeciraská konference, která znamenala 
německou diplomatickou porážku. 
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člun Panther do marockého přístavu Agadir. „Agadir byl námořní stanicí, z níž bylo 

lze přetnouti tepny obchodních cest v jižní části Atlantického oceánu. Byl to tedy 

krok, který byl namířen nejen proti Francii, ale i proti Anglii.“48 Nakonec se 

Německo muselo s francouzským protektorátem smířit, výměnou za menší část 

území v Kongu. Tento nucený ústup opět inicioval přijetí nových opatření 

v císařském námořním zbrojení.49  

„Agadirská krize odhalila žalostný stav britských příprav na válku, zejména 

absenci námořních plánů koordinovaných s generálním štábem armády.“50 

Agadirský incident vyvolal nutné personální změny na ministerstvu námořnictva, 

proto byl ještě v roce 1911 jmenován prvním lordem admirality Winston S. 

Churchill. 

 

1. 5. Winston Churchill prvním lordem admirality   

Winston Churchill se cítil pro funkci prvního lorda admirality téměř zrozen. 

Jeho obdiv k bitvám a válkám lze vyčíst z jeho vlastních slov o představě boje: „To 

bylo vzrušující. Člověk až litoval, že to vše bylo jen na úrovni fantazie, protože doba 

válek mezi civilizovanými národy navždy pominula.“51 Churchillův otec, zklamaný 

studijními výsledky svého syna, se rozhodl, že se nehodí k ničemu jinému než pro 

službu v armádě.   

Zdá se, že Winston Churchill vnímal válku jiným způsobem než lidé dnes.52 

V myšlenkách mladých kadetů, mezi něž patřil, byla válka jakýmsi druhem sportu, 

plným odvážných tahů a riskantních manévrů. Nebezpečí smrti si nikdo nepřipouštěl. 

„Pomyšlení na nadcházející bitvy vzbuzovalo jen slastné představy o družném 

kamarádství a krásných uniformách. Voják doufal vidět nové kraje, zažít vzrušující 

dobrodružství a zapomenout na jednotvárnost každodenního života. Nikdo 

                                                        
48 RICHTER, O. H., Winston Churchill, Praha 1946, s. 135.  
49 Druhá novela zákona o loďstvu z roku 1908 –  (První novela 1906). 
50 HRBEK, J., Velká válka na moři, rok 1914, c. d., s. 30. 
51 CHURCHILL, W., Mé životní začátky, Praha 1996, s. 45. 
52 „Mladý Angličan slýchal v té době o válce jen jako o romantickém dobrodružství 

uplynulých století, dobrodružství, které již nenávratně patří minulosti.“ RICHTER, O. H., c. d., s. 36. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


19 

 

neočekával, že bude zabit. Smrt na běžícím pásu zůstala lidstvu ještě po dvě desetiletí 

neznáma.“53 

Ani přes nízký věk nebyl první lord admirality nezkušený, zúčastnil se již pěti 

vojenských tažení. Jako válečný zpravodaj působil během bojů v Indii. Nechyběl ani 

v bitvě u Ummdurmánu,54 kde zažil „poslední veliký útok jezdectva anglické válečné 

historie“.55 Nejvíce se ovšem proslavil během Búrské války.56 Po svém zajetí a 

následném dramatickém útěku se Winston Churchill stal známý v celé britské říši.57 

 Temperamentní dobrodruh nakonec splnil všeobecné očekávání a vstoupil do 

politiky po vzoru svého otce. „Ve válce je možné být sestřelen jen jednou, ale 

v politice velmi často.“58 Příběh odvážného žurnalisty se ukázal jako nejlepší volební 

kampaň, a tak mohl v roce 1901 přednést svůj první projev v Dolní sněmovně. Stejně 

jako jeho otec se začal i mladý Winston s představiteli konzervativní strany názorově 

rozcházet. Po třech letech opustil konzervativní stranu a usedl do řad opozice po 

boku Lloyda George. V roce 1906 se dostávají k moci liberálové a s nimi i Churchill, 

který ve vládách Campbell-Bannermana a Herberta Asquitha obsazoval ministerské 

posty.59  

V roce 1911 ministerský předseda Herbert Asquith pochopil vážnost německé 

hrozby a došel k závěru, že je nutné provést reorganizaci admirality. Mezi dva hlavní 

kandidáty na post ministra námořnictva připadali v úvahu ministr vnitra Winston S. 

 Churchill a Richard Haldane, který již jako státní sekretář pro válku60 chystal jisté 

                                                        
53 Tamtéž. 
54 Bitva u Umdurmánu (1898) – bitva, v níž se britské vojsko muselo vyrovnat 

s desetinásobnou přesilou, rozhodla o britském dobytí Súdánu. Súdán se stal britsko-egyptským 
kondominiem.  

55 HAFFNER, S., Churchill, Olomouc 1996, s. 25. 
56 Búrské války – první búrská válka (1880-1881) a druhá búrská válka (1899-1902) vedla 

Britská říše s jihoafrickými osadami búrských osadníků – Transvaal a Svobodný stát Oranžsko, které 
se rozhodla anektovat. I přes veliké ztráty dosáhla Velká Británie zániku těchto republik a jejich 
podrobení.  

57 Své zážitky z válečných tažení popsal Winston Churchill ve svých knihách The true Story 
of the Malakand Field Force a The River War. 

58 HAFFNER, S., c. d., s. 25. 
59 Ve funkci ministra kolonií se velice angažoval při přípravě samosprávy Transvaalu. 

V úřadu ministra obchodu prosadil, spolu s Lloydem Georgem, kancléřem pokladu, systém státního 
pojištění, zákon o dětské výchově či zákon o osmihodinové pracovní době v dolech. V čele 
ministerstva vnitra je jeho působení často hodnoceno velice rozporuplně. Kontroverzní bylo 
především jednání při obležení Sydney Street. Srv. ROSE, N., Churchill: nepoddajný život, Praha 
1995.  

60 Britský ministerský post s odpovědností za pozemní armádu.  
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válečné přípravy.61  Konečné rozhodnutí ponechal Asquith na nich. Winston zahořel 

nadšením pro úřad šéfa admirality od první chvíle. S výmluvností sobě vlastní 

přesvědčil Haldana, aby setrval ve své funkci ministra války a tento těžký úkol 

přenechal jemu, neboť horečně toužil stát se reformátorem flotily, která měla být 

klíčem k vítězství v nadcházejícím konfliktu. 

Nový šéf admirality se obklopil mladými schopnými lidmi.62
 Mezi jeho 

hlavní cíle patřilo zvýšení maximální rychlosti loďstva a výstavba větších lodních 

děl. Původně třináctipalcová děla nechal riskantně nahradit většími 

patnáctipalcovými, u nichž ovšem nebylo zaručeno, že při střelbě neochromí 

mateřskou loď. Dalším významným počinem nového velení se stala výměna 

pohonných látek. Místo uhlí se začala používat nafta; stalo se tedy nutností zajistit 

dostatek naftových zásob. Churchill také zahájil stavbu dalších dreadnoughtů. Na to 

vše potřeboval především finanční prostředky. První lord admirality musel ve 

sněmovně prosadit neustálé zvyšování vojenských rozpočtů, které sám ještě před 

několika lety odmítal.63 Situace se však změnila a mezinárodní geopolitická situace 

jasně hovořila pro přípravy na válku.  

 Winston Churchill se tlaku ze strany Berlína snažil čelit nejen novými 

opatřeními, ale také politickými projevy. Například na slavnostním proslovu 

v Glasgowě prohlásil: „Úkol britských námořních sil je převážně obranný. 

Nepomýšlíme a nikdy jsme nepomýšleli na to, abychom na někoho útočili. Mezi 

britskou námořní silou a námořní silou velikého a přátelského – doufám, že ještě 

dlouho zůstane veliké a přátelské – císařství německého je však veliký rozdíl. 

Loďstvo je pro nás nutností, pro ně do jisté míry přepychem. Pro nás je otázkou 

existence; pro ně otázkou expanse.“64 Tato řeč vyvolala odpor nejen na německé 

                                                        
61 Reformy pro zvýšení bojeschopnosti expediční armády, která měla pomoci Francii 

v případě ohrožení. 
62 Například admirál John Yelicoe se stal velitelem domácího loďstva, David Beaty se stal 

Churchillovým poručníkem. Obě překvapivá jmenování ospravedlnila jejich úspěchy v první světové 
válce.  

63 V roce 1901 podal John Bodrick návrh na vytvoření 6 armádních sborů za náklady 30 
milionů ročně. W. Churchill s novým návrhem nesouhlasil, věřil především britskému námořnictvu. 

64 RICHTER, O. H., c. d., s. 148. 
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straně, ale i v britském kabinetu.65 Právě v tuto dobu totiž probíhala Haldanova 

mise66 v Berlíně, poslední z pokusů o urovnání britsko-německých vztahů. 

 Rok 1914 naplnil všeobecné obavy a Churchill dělal vše pro to, aby bylo 

britské námořnictvo připraveno. Vyhrocení mezinárodní situace přimělo lorda 

admirality podat 1. srpna, tedy ještě před realizací Schlieffenova plánu,67 návrh na 

mobilizaci britských námořních sil. Od ministerské rady se mu dostalo zamítnutí. 

Téhož dne večer však přišla prvnímu lordu admirality důležitá zpráva. Na jediném 

listu papíru stálo: „Německo vyhlásilo válku Rusku“.68 Max Aitkin, pozdější lord 

Beaverbrook, nám zanechal podrobné svědectví o přijetí té zprávy: „Z mého pohledu 

jsem prostě viděl muže, který přijímal dlouho očekávané zprávy. Nebyl deprimován; 

nebyl radostný, nebyl překvapený. Nesložil hlavu do dlaní, jak by to jistě mnoho 

jiných věhlasných mužů udělalo, a vzývalo nebesa, že jeho svět spěje ke konci. 

Skutečně nejevil známky strachu či znepokojení. Ani náznakem neprojevil radost. 

Odešel rovnou pryč jako někdo jdoucí za dobře známou prací.“69 

 Churchill na základě zprávy, kterou onen večer obdržel, vyhlásil mobilizaci 

námořních sil, navzdory jejímu odpolednímu zamítnutí. Tři dny na to Velká Británie 

oficiálně vstoupila do války. 

                                                        
65 DUFEK, P., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů před 1. světovou válkou. Německé 

námořní zbrojení – faktor světové politiky, in: Historický obzor 4, 1993, č. 3, s. 63.  
66 Haldaneova mise – 8.-12.února 1912 – mise vedená Richardem Burdonem Haldanem byla 

posledním pokusem urovnat napětí mezi Německem a Velkou Británií před vypuknutím první světové 
války.  

67 Pokud jde o Schlieffenův plán, roku 1905 vypracoval šéf generálního štábu pruské armády, 
hrabě Alfréd von Schlieffen, strategický plán pro případ války. Vycházel z předpokladu války na dvou 
frontách. Německá říše mohla být napadena Ruskem, či jejím nynějším spojencem Francií. Z toho 
vyplývala nutnost vyřadit francouzské armády překvapivým úderem s nasazením většiny válečných sil 
přes státy Beneluxu. Během 4-6 týdnů museli porazit Francii. Poté by bylo možné vrhnout veškerou 
vojenskou sílu proti Rusku. 

68 AITKEN, M., Politicians and the war 1914-1918, London 1960, s. 30. 
69 Tamtéž.  
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Druhá kapitola  

Myšlenka dardanelské operace 

 

2. 1. Počátek první světové války  

 Záminkou pro vyhlášení války se stal atentát spáchaný 28. června 1914 na 

rakousko-uherského následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este 

v Sarajevu. Přesně měsíc po útoku atentátníka Gavrila Principa vyhlásilo Rakousko-

Uhersko válku Srbsku. Představu Ústředních mocností o „lokální válce“ rozbila již 

30. července mobilizace ruské armády, která strhla celou Evropu do víru světové 

války. Německý generální štáb se 2. srpna rozhodl k rychlému útoku na ruského 

spojence, Francii, a zahájil ofenzivu podle Schlieffenova plánu.  Překvapivý útok byl 

veden přes Belgii, čímž došlo k porušení její neutrality. Velká Británie, jako ručitel 

belgické neutrality, vstoupila do konfliktu 4. srpna vyhlášením války Německému 

císařství. 

  

2. 2. Patová situace a námořní plány v Baltském moři 

Klíčovým dějištěm světového konfliktu se stala západní fronta. Německý 

bleskový útok na Francii narazil na nečekaně tuhý odpor na linii mezi Sedanem a 

Verdunem. První velký protiútok dohodových vojsk zajistil vítězství v bitvě na řece 

Marně (5.-12. září 1914) a zastavil postup německé armády. Následoval proslulý 

„běh k moři“,70 který prodloužil zákopovou linii od města Soissons až k La Manchi. 

Útočné operace se zastavily na konci roku 1914 a evropské bojiště uvízlo v patové 

situaci zákopové války. Část britského velení brzy přestala věřit, že válku lze 

rozhodnout na západní frontě a začala hledat způsob jak přenést těžiště válečných 

akcí na námořnictvo. „V situaci, kdy operace na souši uvázly ve slepé uličce 

zákopové války, v niž se pokusy o ofenzivu hroutily v prostředí připomínající měsíční 

krajinu v bubnové palbě dělostřelectva, křížové palbě kulometů, drátěných 

                                                        
70 „Běh k moři“ – obě strany se snažily navzájem předběhnout a obejít nepřítele. Fronta se tak 

neustále posunovala na sever až k pobřeží moře.  
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překážkách a bezedném blátě, upřely se naděje na vyřešení této patové situace na 

moře.“71    

Projekty na předsunutou britskou základnu projednávala admiralita již před 

válkou. Diskutované plány se zabývaly možností získat základnu na pobřeží 

Severního či Baltského moře, která by sloužila jako výchozí bod pro operace 

britského loďstva. Studie kontradmirála Lewise Baylyho72 označila za nejvhodnější 

lokality ostrovy Borkum, Sylt, Helgoland a přístav Esbjerg.73 Po propuknutí války se 

výběr možného umístění rozšířil o ostrovy Ameland, Ekersund, průliv Laeső a 

Kungsbackfjord.74 Plány na ovládnutí těchto oblastí ovšem předpokládaly dostatek 

pozemních jednotek a představovaly vysoké riziko. Obsazení většiny těchto míst by 

znamenalo porušení neutrality států, k nimž území patřilo. Winston Churchill byl 

zpočátku nakloněn umístění základny na nizozemském ostrově Amelandu, což 

admiralita zamítla. Následně se zhlédl v obsazení mohutně opevněného ostrova 

Borkum.  

První námořní lord, John Artbuthnot Fisher,75 vypracoval vlastní plán 

průlomu britského námořnictva v Baltském moři. Strategie Fisherova projektu 

spočívala ve vpádu britského vojska do týla německé armády po vylodění na pobřeží 

Baltského moře. Průnik na Balt předpokládal nasazení celého bitevního loďstva. 

Jedna z jeho variant dokonce zvažovala součinnost ruské armády a její vylodění na 

břehu Pomořan. Hrozící nebezpečí ze strany německého námořnictva hodlal vyřešit 

zaminováním Severního moře. První námořní lord ovšem nepředložil svůj návrh 

válečné radě. Projekty v Baltském moři byly definitivně zastíněny jinými 

alternativami, které iniciovala snaha přimět neutrální státy ke vstupu do války na 

straně Dohody.76  

                                                        
71 HRBEK, J., Velká válka na moři, rok 1915, Praha 2001, s. 7.  
72 Tuto studii vypracoval kontradmirál Sir Lewis Bayly, kontradmirál Arthur Levenson a 

generálmajor námořní pěchoty sir George Aston. HALPERN, P., A Naval History of World War, 
London 1994, s. 101. 

73 Ostrov Borkum a Sylt jsou německé Fríské ostrovy. Mohutně opevněný ostrov Helgoland 
patřil Německu od roku 1890, kdy jej získalo od Velké Británie. Přístav Ejsbjerg patřil dosud 
neutrálnímu Dánsku.  

74 Ameland je západofríský nizozemský ostrov, přístav Ekersund se nachází v jižním Norsku, 
průliv Laesö na severovýchodě Dánska a přístav Kungsbackfjord na jihozápadě Švédska.  

75 Admirál Fisher nahradil na postu prvního námořního lorda 29. října 1914 Louise 
z Battenbergu, který musel odstoupit na nátlak veřejnosti kvůli svým příbuzenským vztahům 
s pruskou vládnoucí dynastií. Viz HILL, J. R., c. d., s. 300. 

76 HRBEK, J., Velká válka na moři, rok 1915, c. d., s. 19-22.  
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2. 3. Vstup Osmanské říše do války 

 Na začátku listopadu roku 1914 vstoupila Osmanská říše do války na straně 

Ústředních mocností. Sultán Mohamed V. představoval pouhou loutkou v čele 

hroutící se říše, skutečná moc ležela v rukou příslušníků uskupení mladoturků (Jön 

Türkler), kteří na počátku války tvořili vládnoucí elitu.77 Jejich zahraničně politická 

orientace nebyla jednoznačná. Ministr námořnictva Džamál upřednostňoval 

profrancouzskou politiku. Hlavní slovo měl nicméně ministr války Enver Paša, který 

strávil několik let jako vojenský atašé v Berlíně.78 Proto také prosadil spojenectví 

s Německem. Nově vzniklou alianci potvrdila německá vojenská mise vedená 

generálem Limanem von Sandersem,79 jenž se pustil do reorganizace turecké 

armády. 

 Německo jako důkaz podpory a přátelství odeslalo dva bitevní křižníky, 

Goeben80 a Breslau, do Středomoří. Dne 4. srpna 1914 zahájila obě plavidla 

ostřelování alžírských přístavů. Dříve než bylo britské námořnictvo schopno reakce, 

odpluly křižníky směrem k Sicílii. Britská admiralita se rozhodla zabránit německým 

lodím v ústupu ze Středomoří, a tak blokovala Gibraltarskou úžinu. Nepochopení 

německého záměru a chaos způsobený komunikační nedokonalostí britského 

námořnictva umožnily oběma křižníkům bezpečnou plavbu do tureckých výsostných 

vod.81 „Tato událost byla první z celé řady ran, jež byly zasazeny prestiži britského 

námořnictva.“82  

                                                        
77 Roku 1908 byl proveden státní převrat. Mladoturkové svrhli Abdul Hamida II. a na trůn 

dosadili Mohameda V. Viz GOMBÁR, E., Sultán Abdülhamit II. – despota či reformátor ?, in: 
Historický obzor 8, 1997, č. 7-8, s. 154-161. 

78 Enver Paša brigádní generál, v letech 1914-1922 zastával post ministra války. ASPINALL-
OGLANDER, C. F., Military Operations: Gallipoli, Volume I., History of the Great War, London 
1929, s. 5. 

79 Liman von Sanders – (1855-1929) pruský důstojník z povolání. Byl v roce 1913 vyslán 
jako velitel německé vojenské mise do Turecka. Zasloužil se především o vylepšení organizace 
vojska. V roce 1915 velel 1. turecké armádě při obraně poloostrova Gallipoli. ASPINALL-
OGLANDER, C. F., c. d., s. 17.-20. 

80 Goeben – bitevní křižník třídy Moltke (stavba dokončena 1911-1912) – loď vybavená 
parní turbínou. Breslau – doprovod křižníku Goeben – lehký křižník. Viz IRELAND, B., Bitevní lodě. 
20. století, Praha 1997, s. 34-35. 

81 Za únik obou křižníků byli souzeni velitel středomořské oblasti admirál Milne a 
kontradmirál Troubridge. 

82 PONTING, C., Churchill, Praha 1997, s. 136. 
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 Dne 29. října 1914 zahájily německé křižníky, poskytnuté tureckému 

námořnictvu, ostřelování ruských černomořských přístavů Oděsy, Nikolajeva a 

Sevastopole.83 Velká Británie reagovala na útok na svého ruského spojence 

odesláním ultimáta turecké vládě, v němž požadovala vypovězení německé vojenské 

i námořní mise a stažení veškerého personálu z křižníků Goeben a Breslau. Turecko 

odmítlo ultimátum přijmout, a proto mu 4. listopadu vyhlásila Velká Británie 

válku.84  

 

2. 4. Možnosti vytvoření nové fronty a listopadová demonstrace síly 

Ještě před oficiálním zahájením války nechal Winston Churchill prověřit 

možnosti ostřelování vnějšího opevnění Dardanel. O projektu ovládnutí Úžin a 

vylodění na poloostrově Gallipoli diskutovala britská admiralita již na přelomu let 

1906 a 1907, kdy se vyostřil spor o hranice na Sinajském poloostrově, a kdy hrozilo, 

že rozepře přeroste ve válku proti Osmanské říši. Dardanelský průliv je bránou do 

Marmarského moře a jedinou námořní trasou spojující Středozemní moře s Černým 

mořem. Překonání Dardanel vyžaduje přeplutí 61 kilometrů dlouhého a 1,2 až 6 

kilometrů širokého průlivu, který dosahuje maximální hloubky 82 metrů. Tento plán, 

jehož konečným cílem bylo obsazení Konstantinopole, se však jevil jako vysoce 

rizikový, a proto nebyl realizován.  

Na počátku listopadu 1914 zvažovala britská admiralita podobný plán, který 

předpokládal obsazení poloostrova Gallipoli řeckým vojskem a britským 

středomořským loďstvem. To by v případě úspěchu proplulo Dardanelami do 

Marmarského moře až ke Konstantinopoli. Z tohoto projektu ale opět rychle sešlo, 

neboť se ukázalo, že řecká strana prozatím není ochotna do války vstoupit. Britové 

zvažovali též součinnost ruské armády, která ovšem nebyla schopná za stávající 

situace uvolnit dostatek vojáků. Navíc by Rusko nemuselo souhlasit s účastí Řecka, 

jež by si mohlo činit nároky na dobytou Konstantinopol. Britská admiralita se proto 

na počátku listopadu rozhodla pouze pro „zcela jalovou demonstraci námořní síly.“85 

Britsko-francouzská eskadra 3. listopadu 1914 krátce ostřelovala vnější pevnosti na 

                                                        
83 ASPINALL-OGLANDER, C. F., c. d., s. 17.  
84  GOMBÁR, E., Blízký východ za první světové války, in: Historický obzor 9, 1998, č. 7-8, 

s. 146-147. 
85 HRBEK, J., Velká válka na moři, Rok 1915, c. d., s. 23. 
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pobřeží Dardanel. Oficiálním cílem měla být analýza účinnosti námořní dělostřelby 

na pevnosti. Přímým důsledkem se ale stalo upozornění na možný útok směřovaný 

na Dardanely.86 Navíc byl tureckému velení a německým poradcům poskytnut 

dostatečný čas na přípravu obrany úžin. Jakákoli další operace již tedy nemohla 

počítat s momentem překvapení.  

 

2. 4. 1. Varianty spojeneckých ofenziv  

Diskuze válečné rady se v následujících třech měsících točila kolem sporu 

mezi tzv. westernes a easternes.87 První zastávali názor, že válečná situace může být 

vyřešena pouze na západní frontě. Na druhé straně se začaly množit návrhy na 

překvapivý útok vedený na německé slabší spojence, kterým by se dohodovým 

vojskům podařilo vpadnout Německu do zad.88 Úspěšný útok by znamenal vyřazení 

Rakousko-Uherska a také vstup neutrálních států do války po boku dohodových 

vojsk.  

V lednu roku 1915 nabízela stávající válečná situace více variant, které byly 

diskutovány na zasedáních válečné rady. Churchill stále ještě prosazoval dobytí 

ostrova Borkum či Sylt.89 Lloyd George,90 nový ministr pro válečné zásobování, 

prosazoval plán vylodění u řeckého přístavu Soluň, kde mělo dojít ke spojení se 

srbskou armádou. Zároveň s vyloděním měla proběhnout invaze 100 tisíc mužů na 

pobřeží Sýrie, která by zasadila Turecku hlubokou ránu. Kromě toho podporoval 

vylodění na dalmatském pobřeží Rakouska-Uherska. Admirál Grey91 představil 

možnost vylodění u Kotoru na jaderském pobřeží, což by mohlo přimět Itálii ke 

vstupu do války na straně spojeneckých vojsk. Francouzi se snažili prosadit útok na 

                                                        
86 ERICKSON, J. E., Strength against Weakness: Ottoman Military Effectiveness at 

Gallipoli, 1915, in: The Journal of Military History, Vol. 65, No. 4, 2001, s. 991. 
87 CALLAHAN, R., What about the Dardaneles, in: The American Historical Review, Vol. 

78, No. 3, 1973, s. 648. 
88 HEFFERNAN, M., Geography, Cartography and Military Intelligence: The Royal 

Geographical Society and the First World War, in: Transactions of the Institute of British 
Geographers, New Series, Vol. 21, No. 3, 1996, s. 512.  

89 GILBERT, M., Churchill, Život, Praha 2002, s. 281.  
90 David Lloyd George – liberální britský politik, předseda vlády v letech 1916-1922. V roce 

1915 bylo vzhledem k nedostatečné připravenosti zřízeno nové ministerstvo válečného zásobování, v 
jehož čele stanul.  

91 Sir Edward Grey (1862-1933) – liberální politik, v letech 1905-1916 působil jako ministr 
zahraničních věcí. TREVELYAN, G., Grey of Fallodon, being of sir Edward Grey afterwards 
Viscount Grey of Fallodon, London 1945.  
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Zeebruge.92 První námořní lord, John Fisher, předložil svůj návrh na vylodění 

75 tisíc mužů v zálivu Besica, ukrytém jižně od vjezdu do Dardanel, řecké obsazení 

poloostrova Gallipoli a britské námořní prolomení Dardanelské úžiny. Na počátku 

ledna přišla na britské velení výzva od ruského velkoknížete Nikolaje 

k demonstrativní akci vůči Turecku, která by snížila tlak vyvíjený na ruskou armádu 

na Kavkaze. Tím se projekt na dobytí Dardanel dostal do popředí.  

  

2. 5. Operace Dardanely 

 Dardanelská operace je neodmyslitelně spojena se jménem Winstona 

Churchilla, často bývá označována jako jeho vlastní nápad. Počátek myšlenky na 

ovládnutí průlivu se ovšem zrodil v hlavách britské generality již dlouho před tím. 

V listopadu roku 1914 tento plán znovuotevřel ministr války lord Kitchener a jejím 

hlavním zastáncem se brzy stal i první námořní lord John Fisher. V lednu se pro 

tento návrh po konzultaci s odborníky nadchnul i Winston Churchill, který jej svým 

typicky zarputilým způsobem dokázal prosadit. O uskutečnění této námořní expedice 

rozhodl s konečnou platností ministerský předseda Herbert Asquith.93 

 Hlavním předmětem diskuzí na zasedáních válečné rady v průběhu ledna a 

února roku 1915 byla konkrétní realizace operace Gallipoli. Již v lednu začaly být 

soustřeďovány lodě určené pro tuto námořní expedici v loděnicích na Maltě. Zde 

byly vybaveny bezpečnostním zařízením proti minám. Za tichého souhlasu řecké 

vlády byl zabrán ostrov Lemnos, kde došlo k vybudování britské základny. Hlavním 

problémem se ukázalo nasazení vojska. Lord Kitchener odmítal uvolnit část armád, 

které byly zaneprázdněny v bojích ve Francii. Možnost dobytí Cařihradu za pomoci 

bulharských vojsk byla rovněž zamítnuta.94 Churchill nakonec prosadil útok na 

Dardanely pouze v podobě osamělé námořní akce, což se vzhledem k nedostatku 

vojáků ukázalo jako jediná možná alternativa. Úspěch námořnictva by mohl 

                                                        
92 Zeebruge – vesnice a přístav na belgickém pobřeží (Brugy). 
93 S touto operací souhlasil i Arthur James Balfour, který byl pozván na zasedání válečné 

rady. GILBERT, M., c. d., s. 286. 
94 Plán operace vypracovaný admirálem Hankeym předpokládal kombinovaný útok britského 

námořnictva, vylodění mohutné britské armády v zátoce Besica a útok řecko-bulharských vojsk na 
Cařihrad. Ovšem Řekové by nepřipustili, aby se Bulhaři zmocnili Konstantinopole.  
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kompenzovat nezdary posledních měsíců války.95 Proti tomuto výlučně námořnímu 

útoku se brzy vyslovil John Fisher, který začal pochybovat o úspěchu riskantního 

plánu.  

 Jak jsem již uvedla, myšlenka proplutí Dardanelami nebyla nijak originální. 

V roce 1807 byl vyslán viceadmirál Duckworth pouze s  eskadrou sedmi řadových 

lodí právě k Dardanelám. Podařilo se mu proplout kolem dardanelských pevností bez 

větších škod až do Marmarského moře ke Konstantinopoli. Vzhledem k absenci 

vyloďovacích sil však ničeho nedosáhl. Na cestě zpět do Středomoří došlo k 

poškození velké části lodí palbou z  tureckých pevností, které mezitím sultán stihl 

posílit.96 Jako varování neposloužila ani minimální úspěšnost námořních útoků proti 

pevnostem.97 Ostatně už admirál Nelson se vyjádřil k tomuto tématu zcela jasně: 

„Každý námořník, který zaútočí na pevnost, je pitomec!“98  

 

2. 5. 1. Důvody schválení Dardanelské operace 

Dne 28. ledna 1915 došlo k definitivnímu schválení námořní expedice.99 

Důvodem pro její odsouhlasení byly především výhody, které by v případě úspěchu 

z akce plynuly. Počátkem roku 1915 se do kritické situace dostalo kromě Ruska i 

Srbsko, které v nejbližších chvílích očekávalo rakousko-uherskou ofenzivu. Situaci 

na Balkáně zhoršoval nejasný postoj dosud neutrálních zemí. Zájmy Dohody 

ohrožoval především vstup Bulharska do války na straně Centrálních mocností. 

Zabránit tomu mohla pouze úspěšná vojenská akce namířená proti Turecku. Hrozící 

porážka Srbska by jistě měla vliv na postoj Řecka a Rumunska. 

Dalším faktorem byl nátlak ze strany Ruska, jež se ocitlo v kritické situaci. 

Ruskou armádu sužoval tlak turecké armády na Kavkaze a nedostatek válečného 

materiálu. Dne 2. ledna 1915 zažádal velkokníže Nikolaj Velkou Británii o 

                                                        
95 Dne 22. září 1914 - u nizozemského pobřeží byly potopeny německou ponorkou U9 tři 

staré obrněné křižníky  - Cressy, Hogue, Aboukir. 16. října 1914 - byl u Skotska torpédován Hawke, a 
jedenáct dnů na to došlo k potopení superdreadnoughtu Audacious - zprávy o těchto katastrofách byly 
utajeny. Viz HILL, J. R., c. d., s. 297.  

96 Srv. RODGER, N. A. M., The Command of the Ocean, A Naval History of Britain 1649-
1815, London 2004, s. 550-551. 

97 Úspěšné příklady bývají uváděny pouze dva: dobytí Gibraltaru admirálem Rookem (1704) 
a podrobení Portobela admirálem Vernonem (1739). Viz Tamtéž.  

98 HRBEK, J., Velká válka na moři, Rok 1915, c. d., s. 13. 
99 GILBERT, M., c. d. s. 156.  
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demonstraci síly namířenou proti Turecku.100 Dva dny nato se turecká ofenziva 

zhroutila, velkokníže Nikolaj o tom již Brity neinformoval.  Prolomení Dardanel by 

znamenalo obnovit spojení s Ruskem a možnost zásobování, jež vedlo přes Černé 

moře. V poněkud nadsazených představách britské admirality se Dardanely staly 

klíčem k branám Cařihradu vydaného napospas do rukou Britů. Nic by jim tak 

nebránilo k využití Dunaje jako komunikační linie pro armádu, jež by mohla 

proniknout až do srdce Rakouska-Uherska.  

Přes všechny výhody plánu podstupovala admiralita i celá válečná rada 

vysoké riziko. Je překvapivé, že Winston Churchill prosazoval čistě námořní útok, 

ačkoliv se k němu zpočátku vyjadřoval velice skepticky. Dardanelská operace byla 

přímým důsledkem mrtvého bodu, ke kterému válka dospěla. Plán námořního útoku 

na Dardanely byl přijat s možností okamžitého odvolání v případě komplikací. 

Neúspěšná akce by pak mohla být prezentována jako pouhá demonstrace síly.  

 

                                                        
100 ASPINALL-OGLANDER, C. F., c. d., s. 52.  
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Třetí kapitola  

Operace Dardanely  

 

3. 1. Cardenův plán 

 Dne 3. ledna 1915 odeslal první lord admirality telegram adresovaný 

viceadmirálu Sackvillu H. Cardenovi,101 v němž se dotazoval na možnost násilného 

průniku Dardanelami.102 Dva dny na to obdržel Winston Churchill odpověď. Velitel 

britského středomořského loďstva vyjádřil názor, ve kterém předpokládal úspěšné 

proniknutí Dardanelami pod podmínkou rozsáhlé námořní operace s použitím 

velkého počtu lodí. Následně byl viceadmirál Carden vyzván k vypracování 

detailnějšího plánu útoku na turecké pevnosti.103 Obrana Úžin se skládala ze tří 

pevnostních linií. Turecký obranný systém v sobě zahrnoval součinnost mobilních 

baterií houfnic a polních děl s pevnostmi, které chránily podmořské minové pásy 

proti přiblížení námořního dělostřelectva. Pevnostní děla zároveň bránila vyčištění 

minových polí. Řízení obranných prací leželo téměř kompletně v rukou německé 

vojenské mise.104  

Cardenův podrobný plán námořní ofenzivy proti osmanskému opevnění Úžin 

přišel na admiralitu dne 11. ledna a byl rozdělen do několika fází. První etapa 

zahajovala útok námořním ostřelováním vnějších pevností chránících Dardanely u 

ústí do Egejského moře.105 Druhá fáze plánu předpokládala překonání prvního úseku 

Úžiny, který kryly pevnosti Mes´udiye a Dardanos, mobilní baterie houfnic a polní 

děla. Dále zahrnovala vyčištění minového pole mezi Çannakale a mysem Kepez, kde 

práci znesnadňovaly světlomety. V závěru plánu se počítalo s eliminací opevnění 

v nejužší části Úžiny, kterou představovala obranná linie jedenácti pevností 

                                                        
101 Sir Sackville Hamitlon Carden (1857-1930) – britský admirál, v roce 1914 nahradil 

admirála B. Milneho na místě velitele středomořského loďstva. Viz BRUCE, A. – COGER, W., An 
Encyclopedia of Naval History, London 1998, s. 69.  

102 CALLAHAN, R., c. d., s. 645. 
103 Srv. CHURCHILL, W. S., Světová krise 1911-1918. Kniha II. 1915, Praha 1932, s. 53.   
104 Německý admirál Quido von Usedom dohlížel na vybudování obranného systému 

pevností, námořním silám v Marmarském moři a Úžinách velel německý viceadmirál Johannes 
Merten, mobilní baterie měl pod svým velením německý plukovník Wehrle. ASPINALL-
OGLANDER, c. d., s. 33.  

105 Vnější pevnosti tvořily Kumkale a Orkanyie na asijském břehu a Seddülbahir a Ertogrul 
na evropské pevnině.  
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rozmístěných až k mysu Nagra.106 Odtud by postupu do Marmarského moře bránily 

jen menší pevnosti či minová pole. Cardenův plán obsahoval výčet potřebných 

plavidel, vodních letounů, minolovek a dalších údajů.107  

 Po definitivním schválení ofenzivy proti Turecku, jejíž počátek byl stanoven 

na 15. února, zahájila admiralita horečné přípravy na námořní expedici. Vrchním 

velitelem celé akce byl jmenován viceadmirál Sackville Carden a jeho zástupcem se 

stal kontradmirál John M. De Robeck.108 Pro námořní operaci vyčlenila admiralita 13 

bitevních lodí, jimž vévodil superdreadnought Queen Elisabeth109 a bitevní 

pancéřový křižník Inflexible.110,111 Operační základnou spojenecké britsko-

francouzské eskadry, která disponovala úctyhodným počtem děl, se stal přístav 

Mudros na řeckém ostrově Lemnos. 

 

3. 2. Námořní akce 

Dne 19. února se snesly první střely na povrch vnějšího pobřeží Dardanel. 

Námořním útokem, který měl zničit „chorého muže na Bosporu“, započal pokus 

Dohody o prolomení mrtvého bodu vyčerpávající války. První den ostřelování 

nepřinesl téměř žádné výsledky. Celodenní palba britsko-francouzské eskadry 

nezaznamenala žádný přímý zásah vnějšího opevnění, pouze výbuchy muničních 

skladů ve dvou pevnostech.  Počáteční výstřely bitevních lodí zůstaly z turecké 

strany téměř bez odezvy až do páté hodiny odpolední, kdy byl neomylně zastaven 

                                                        
106 Nejdůležitější pevnosti na evropské části představovaly Mecidiye, Hamidiye 2,  

Namaziye, hlavní pevnosti na asijském pobřeží: Çemenlik, Hamidiye 1. Srv. HRBEK, J., Velká válka 
na moři, rok 1915, c. d., s. 31-32.  

107 Podrobněji srv. CHURCHILL, W. S., Světová krise 1911-1918. Kniha II. 1915, c. d., s. 
56. 

108 John M. De Robeck – V literatuře se objevují tři varianty tohoto jména: John M. de 
Robeck (HAYTHORNTHWAITE, P. J., Gallipoli 1915, Frontal Assault on Turkey, London 1991.) 
John M. De Robeck (HRBEK, J., Velká válka na moři, rok 1915, c. d.), John M. De Roebuck 
(PONTING, C., c. d.). 

109 Lodi třídy Queen Elisabeth nesly patnácti palcová děla, jejichž vývoj prosadil právě W. S. 
Churchill. 

110 Bitevní křižník je plavidlo menší než Dreadnought poháněný Parsonsonovou turbínou. 
První anglické bitevní křižníky byly Invincible, Inflexible, Indomitable. : IRELAND, B., c. d., s. 345. 

111 Jednalo se o lodi: britské bitevní lodě – Queen Elisabeth, Agamemnon, Lord Nelson, 
Albion, Canopus, Cornwallis, Irresistible,  Majestic, Ocean, Prince Georg, Swiftsure, Triumph a 
Vengeance, francouzské bitevní lodě Bouvet, Charlemagne, Gaulois a Suffren. Dále jeden bitevní 
křižník Inflexible, 5 britských lehkých křižníků, 16 britských a 6 francouzských torpédoborců, 5 
britských a 4 francouzské ponorky, 9 britských a 15 francouzských minolovek, 1 britská letadlová loď 
– Ark Royal, 1 francouzská nemocniční loď Canada. Srv. HYNEK, V., KLUČINA, P., ŠKŇOUŘIL, 
E., Válečné lodě 3, Praha 1988, s. 254. 
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britský pokus o přiblížení se k ústí Úžiny. Loď Vengeance byla překvapena tureckou 

rychlopalbou a její ústup musely krýt ostatní lodě eskadry. Krátce nato nařídil 

viceadmirál Carden ukončení akce. Tureckým obráncům dopřála štěstěna několik dní 

na posílení obrany a odstranění drobných škod, neboť následující čtyři dny 

znemožnily prudké větry a omezená viditelnost jakékoli další manévry. Útočnou 

činnost obnovila Queen Elizabeth ostřelováním pevnosti Seddülbahir až 25. února. 

Dvoudenní akce slavila úspěch v podobě splnění první fáze plánu, tedy vyřazením 

pevností vnější obrany Dardanel.112 Pod ochrannou střelbou bitevních lodí vpluly do 

Dardanel minolovky, 113 které měly za úkol vyčistit pobřežní pásy od námořních min. 

Následující operace, nicméně, opět znemožnilo nepříznivé počasí.  

 

3. 2. 1. Mrtvý bod  

Realizaci druhé části plánu zahájilo ostřelování pevnosti Dardanos 1. března 

1915. Ovšem úspěšnost předchozích operací se již nepodařilo zopakovat. Situaci 

značně ztěžovala minová pole chráněná mobilními bateriemi tureckých děl. Lodě 

britsko-francouzské eskadry držela v šachu dalekonosná děla druhého pásu pevností. 

Plavidla musela setrvávat v neustálém pohybu, aby se nestala snadnou kořistí 

zaměřovačů. Pohybující se lodě představovaly sice těžký cíl, na druhé straně se tím 

jejich vlastní možnosti zaměřování velice snížily. Přestože boje pokračující několik 

dní zaznamenaly výrazných úspěchů spíše poskrovnu, přistoupil admirál Carden 

k útoku na vnitřní pevnosti v nejužší části Úžin. Když ani Queen Elisabeth 

nedokázala 8. března salvou svých patnáctipalcových děl ochromit pevnosti u 

Çannakale, shledal admirál Carden, že se operace dostala do slepé uličky. V několika 

následujících dnech se opakovaly pokusy o vyčištění vod u mysu Kepez za podpůrné 

palby lodi Canopus. U pokusů ovšem zůstalo, neboť noční výpravy byly brzy 

objeveny světlomety, a minolovky se tak rychle dostávaly pod tureckou palbu.114  

 

                                                        
112 GILBERT, M., c. d., s. 288.  
113 Minolovky byly víceúčelové lodě, které pomocí vlečného drátu přetínaly kotevní lana 

kontaktních min. Mina se vynořila na hladinu a byla lehce zneškodněna střelbou. Minolovky 
představovaly slabý článek námořní expedice. Jednalo se především o rychle upravené rybářské čluny, 
které jen stěží mohly odolávat proudům v Úžině. Viz GRÉGR, R., Vládcové oceánů, válečné lodě 
1900 – 1945, Praha 1974, s. 76-77. 

114 HRBEK, J., Velká válka na moři, rok 1915, c. d., s. 43.  
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3. 2. 2. Poslední pokus o průlom Dardanel 

 I přes nepříznivé výsledky posledních dní admiralita neztrácela optimismus a 

prosazovala pokračování celé námořní ofenzivy.  Viceadmirál Carden ztratil v této 

bezvýchodné situaci poslední zbytky důvěry v úspěšnost akce a rozhodl se 

rezignovat na svou funkci. Demisi ze zdravotních důvodů oznámil 16. března.115 

Přesně den nato Churchill telegraficky jmenoval na Cardenovo místo jeho 

dosavadního zástupce – kontradmirála Johna M. De Robecka.116 

 Dne 18. března tedy nic nebránilo poslednímu pokusu o zteč dardanelských 

pevností, za kterou však námořnictvo draze zaplatilo.117 Útok vedla skupina složená 

z nejsilnějších lodí – Queen Elizabeth, Inflexible, Lord Nelson a Agamemnon. Díky 

dalekému dosahu palby vlastních děl se mohly držet v bezpečné vzdálenosti od 

vnitřních pevností. Po poledni došlo k jejich vystřídání skupinou lodí, které měly 

z bezprostřední blízkosti srovnat ochromené pevnosti se zemí. Závažnější problémy 

se objevily ve chvíli, kdy se tyto lodi střídaly se třetí skupinou.118 Při výměně se 

francouzská loď Bouvet střetla s minou, která svým výbuchem způsobila zkázu celé 

bitevní lodi i její posádky.119 Francouzský predreadnought Gaulois, jež se vrátil 

potápějící se lodi na pomoc, byl odměněn dávkou granátů z tureckého pobřeží. Jen se 

štěstím jej nestihl osud Bouvetu a loď se s obrovským poškozením trupu dokázala 

dostat na mělčiny řeckého ostrova Tenedos. Tím ovšem námořní tragédie zdaleka 

nekončila. Na palubě bitevního křižníku Inflexible propukl požár. Ihned potom, co jej 

posádka dokázala dostat pod kontrolu, narazila loď opět na minu. Po vzoru 

poškozené lodi Gaulois křižník doplul k ostrovu Tenedos. Loď Irresistible byla 

zasažena dokonce dvakrát, přičemž druhý zásah se jí stal osudným. Dělostřelba 

z tureckého pobřeží zabránila lodi Ocean přispěchat na pomoc, a tak Irresistible 

klesla ke dnu u asijského pobřeží. 

 Nečekaně těžké ztráty ochromily De Robeckovu víru v úspěch a donutily jej 

ukončit celou akci. Při ústupu zpět k ostrovu Tenedos najela na minu ještě loď Ocean 

                                                        
115 Podle svědectví se admirál ocitl na prahu nervového zhroucení. Viz BRUCE, A. – 

COGER, W., c. d., s. 69.  
116 BOHUCKÝ, L., Gallipoli 1915, in: Historický obzor 10, 1999, č. 11-12, s. 257.  
117 GILBERT, M., c. d., s. 292.  
118 Druhou skupinu tvořily lodi Gaulois, Charlemagne, Bouvet a Suffren. Třetí skupinu 

tvořily lodi Ocean, Albion, Irresistible, Venegeance.  
119 Na lodi zahynula téměř celá posádka – přibližně 660 mužů. Viz BRUCE, A. – COGER, 

W., c. d., s. 51. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


34 

 

a rychle se potopila na dno Egejského moře. Nešťastný námořní útok proti 

pevnostem skončil naprostým debaklem, díky němuž zmizel optimismus všech 

přítomných admirálů. Britská admiralita se přes tyto skličující zprávy nevzdávala 

svých nadějí.120 Dne 19. března se vyslovila pro pokračování v námořních operacích. 

Na cestě se již nacházely posily v podobě tří britských a jedné francouzské lodi a 

také řada menších podpůrných plavidel.121 Admirál De Robeck se ovšem 22. března 

rozhodl nepokračovat v čistě námořní ofenzivě a vyčkat příjezdu invazních 

pozemních jednotek. Řídící skupina admirality se nakonec přiklonila k admirálovu 

úsudku a oponující Churchill, který stále ještě horečně přesvědčoval De Robecka o 

nutnosti vytrvání, musel jejich rozhodnutí akceptovat.122 Celý námořní podnik trval 

od 19. února do kritického 18. března a stál Dohodu šest bitevních lodí.123  

 

3. 3. Rozhodnutí o spoluúčasti pozemních vojsk 

 První námořní lord, John Fisher, protestoval od počátku proti vyslání čistě 

námořní expedice. Značně pochyboval o účinnosti lodních děl proti pevnostem bez 

podpory invazního vojska. Již 25. ledna nabízel svou rezignaci ministerskému 

předsedovi Herbertu Asquithovi, který jej spolu s lordem Kitchenerem přesvědčil 

o setrvání v úřadu. Schválením námořní operace pochybnosti neustaly a pro vyslání 

vyloďovacího vojska se začali vyslovovat i Churchillovi poradci. Lord Kitchener 

tvrdošíjně odmítal uvolnit vojsko zaměstnané v bojích na západní frontě. Na 

neoficiálním setkání válečné rady 16. února se diskutovalo především o 29. divizi, 

jež byla původně určena pro Francii či vylodění u Soluně.124 Předběžné ujednání 

schválilo uvolnit divizi pro případ nutného vylodění na poloostrově Gallipoli. 

Zároveň se počítalo s účastí australských a novozélandských jednotek (ANZAC) 

                                                        
120 Winston Churchill i John Fisher počítali s mnohem větším počtem ztrát, které budou nutné 

k proplutí Dardanelami. Viz GILBERT, M., c. d., s. 293.  
121 Konkrétně lodi Implacable, London, Prince of Wales a francouzská loď Henri IV. 
122 CHARMLEY, J., Churchill: The End of Glory, London 1993, s. 124-125.  
123 Lodi Bouvet, Irresistible a Ocean byly potopeny a Inflexible, Gaulois a Suffer vyřazeny 

z provozu.  
124 Spolu s operací Gallipoli bylo plánováno vylodění u Soluně. V polovině února se válečná 

rada dověděla, že řecký král Konstantin není prozatím ochoten povolit průchod vojáků přes řeckou 
půdu. 29. divize tak mohla být uvolněna pro jiný úkol. CHURCHILL, W. S., Světová krise 1911-
1918. Kniha II. 1915, c. d., s. 110.  
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dislokovaných v Egyptě.125 Tři dny poté ministr pro válku stáhl svůj souhlas, neboť 

obdržel zprávy o těžkých ztrátách ruské armády ve Východním Prusku. Hrozila tedy 

možnost, že Němci posílí své armády na západě. Prohlásil, že nemůže učinit žádné 

definitivní rozhodnutí o umístění 29. divize, dokud se situace na východní frontě 

nevyjasní. Poté vyslal generálporučíka Birdwooda, aby osobně obhlédl situaci přímo 

u Dardanel. Jeho názor, zaslaný telegraficky 23. února, nevyjadřoval důvěru 

v úspěšnost samostatné námořní akce.  O několik dní později již sám Churchill 

podporovaný Lloydem Georgem začal usilovat o spoluúčast armády na operaci.126 

Úspěch námořní expedice by totiž vyžadoval vojsko k udržení dobytého území. 

Převládající obavy ovšem uklidnily zprávy z následujících dní. Rusko oznámilo, že 

pokud se britsko-francouzské námořní eskadře podaří prolomit Dardanely, budou 

připraveni vyslat téměř 50 tisíc mužů k dobytí Konstantinopole. Na počátku března 

se připojila řecká vláda, která vyslovila ochotu účastnit se s armádou přibližně 60 

tisíc mužů. Nadějné vyhlídky poněkud zkomplikoval postoj Ruska, jež vetovalo 

účast řeckých jednotek. Rusko si činilo značné nároky na získání Konstantinopole a 

Úžin a nehodlalo dopustit jeho obsazení řeckými vojsky. Válečná rada si ještě na 

počátku března nepřipouštěla neúspěchy na moři a zabývala se tedy otázkou 

politických důsledků pádu Konstantinopole. Dohoda v březnu 1915 potvrdila Rusku 

nárok na získání obsazené Konstantinopole a Úžin za předpokladu vítězné války.127 

Dne 10. března, právě ve chvíli, kdy se loďstvo admirála Cardena dostalo do úzkých, 

oznámil lord Kitchener souhlas s vysláním pozemního vojska na Gallipoli a uvolnil 

29. divizi o 18 tisících mužích.128 Dále měly být k dispozici jednotky ANZACU o 

síle 34 tisíc vojáků, námořní divize s 11 tisíci a francouzská divize s 18 tisíci muži. 

Velitelem pozemních jednotek pro operaci Dardanely se 12. března stal generál Ian 

S. M. Hamilton,129 velmi dobrý přítel Winstona Churchilla. Vojenské jednotky se 

vydaly na cestu k ostrovu Lemnos ve dnech 16. až 23. března. 

                                                        
125 ANZAC – australské a novozélandské jednotky složené ze dvou divizí. Vytvořeny v roce 

1914 z dobrovolníků. ERICKSON, J. E., Strength against Weakness: Ottoman Military Effectiveness 
at Gallipoli, 1915, in: The Journal of Military History, Vol. 65, No. 4, 2001, s. 1003.  

126 PONTING, C., c. d., s. 161.  
127 SAIT, E. M., Record of Political Events, in: Political Science Quarterly, Vol. 30, No. 4, 

1915, s. 701-736.  
128 ARTHUR, G., Life of Lord Kitchener, New York 2007, s. 121. 
129 Sir Ian S. M. Hamilton (1853-1947) voják z povolání, bojoval v Búrských válkách. Roku 

1910 jmenován vrchním velitelem ve Středomoří. Po nezdaru operace Gallipoli již nikdy nezastával 
vyšší velitelské funkce.  
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3. 4. Vylodění na poloostrově Gallipoli 

 Ani přípravám na invazi se nevyhnuly komplikace.  Lodě převážející vojsko 

pro výsadek zamířily k ostrovu Lemnos, kde se vojáci měli vylodit a vyložit zásoby a 

výzbroj potřebnou pro akci. Právě zde se projevilo totální selhání organizace. 

Vojenský materiál byl uložen na transportních lodích naprosto chaotickým 

způsobem. Děla se nacházela na jiném transportním plavidle než munice, dopravní 

prostředky jinde než koňské zápřahy, ani granáty a roznětky nebyly uloženy na stejné 

lodi. Z důvodu nedostačující kapacity výkladového prostoru ostrova Lemnos došlo 

ke změně plánu. Transportní lodě odpluly do Alexandrie, kde muselo být celé vojsko 

reorganizováno.130 Ačkoli tedy vojenské jednotky dosáhly blízkosti Dardanel již 18. 

března, nemohly se zúčastnit bojů a podpořit námořní akci. Rozhodnutí admirála De 

Robecka o pozastavení námořních operací až do reorganizace vojska odložilo 

veškerou bojovou aktivitu o celý měsíc.  

 Turecká obrana tak dostala čas na opravu zničených pevností a nové 

rozmístění obranných pozic. Přerušení námořních útoků pochopilo turecké velení 

jako přípravu na pozemní invazi a Enver Paša začal rychle jednat. Do čela 5. armády 

určené pro Gallipoli jmenoval 24. března Limana von Sanderse, který začal 

organizovat tureckou přípravu na spojenecké vylodění. Na obou březích 

Marmarského moře se rozvinula linie zákopů využívající geografické podmínky, ve 

které se k obraně poloostrova nashromáždily čtyři divize na evropském břehu a dvě 

divize na asijském břehu. Princip rozmístění spočíval v mobilitě jednotek, které 

dokázaly reagovat na pohyb spojeneckých lodí. 131  

 

3. 4. 1. Hamiltonův plán invaze 

 Generál Ian Hamilton zavrhnul projekt velitele francouzského expedičního 

sboru a koncipoval vlastní plán vylodění.132 Útok měl být směřován od jižního cípu 

celého poloostrova a postupovat směrem na sever. Při samotném vylodění se 

                                                        
130 HAYTHORNTHWAITE, P. J., c. d., s. 37. 
131 TRAVERS, T., Liman von Sanders, the Capture of Lieutenant Palmer, and Ottoman 

Anticipation of the Allied Landings at Gallipoli on 25 April 1915, in: The Journal of Military History, 
Vol. 65, No. 4, 2001, s 967.  

132 Plán A. d’ Amade na vylodění v Erdemitské zátoce a ve Smyrně, odtud měl být veden 
útok asijskou částí Turecka přes Balikesir, Bursu, Izmit, ke Konstantinopoli. Srv. HYNEK, V., 
KLUČINA, P., ŠKŇOUŘIL, E., c. d., s. 254. 
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ukázalo, že právě na jižní části poloostrova Gallipoli se nacházela hlavní síla obrany 

zajištěná ženijními zákopy, drátěnými zátarasy a kulometnými hnízdy. Při 

pokračování směrem na sever musely jednotky překonat velice nepříznivý terén, na 

který nebyly připraveny.  

 Generál naplánoval šest vyloďovacích míst na poloostrově Gallipoli a jeden 

klamný útok na asijském břehu u Kumkale. Hlavní výsadky označil písmeny S, V, 

W, X, Y, Z.133 Loďstvo rozdělil také do šesti skupin, které měly nepřetržitou palbou 

podporovat jednotlivé vyloďovací akce.134  

 Nešťastná kapitola britských dějin začala 25. dubna 1915, kdy počasí 

konečně umožnilo zahájení operace. Invazní armáda se sestávala z pěti divizí o síle 

přibližně 75 tisíc mužů, kdežto Liman von Sanders měl k dispozici přes 80 tisíc 

obránců.135 Kolem čtvrté hodiny ranní začal klamný útok na pevnost Kumkale 

vedený francouzskou jednotkou, kterou podporovalo ostřelování tureckých pozic 

skupinou francouzských lodí. Přes silný odpor obránců se podařilo opevnění u 

městečka Kumkale dobýt ještě před polednem. Výsadek na pláži Y nenarazil na 

výrazný odpor, neboť nebyl Turky předvídán. Jednotky určené pro vylodění na pláži 

V již takové štěstí neměly. Transportní lodě vysadily vojáky v úseku, kde se pod 

vodou ukrývaly ostnaté dráty. První vlna výsadku uvázla ve skrytých nástrahách a 

byla téměř kompletně zlikvidována tureckou kulometnou palbou. I druhou vlnu 

výsadku zdecimovala křížová palba při snaze vylodit se na břeh z plavidla River 

Clyde.136 Kompletní vylodění s velkými ztrátami se podařilo až po osmé hodině 

večer. Teprve druhý den byla dobyta pevnost Seddülbahir. Výsadky na plážích X, 

V a W proběhly úspěšně, ovšem bez možnosti postupovat dále k výšině Acibaba. 

Vylodění ANZACU na pláži Z začalo nadějně, neboť se podařilo Turky překvapit. 

Po rychlém přesunu turecké 19. divize musel generál Birdwood, velící australsko-

novozélandským vojenským sborům,137 čelit silným protiútokům vedeným Mustafou 

                                                        
133 Výsadek S byl určený pro vylodění v zátoce Morto, pláž výsadku V u pevnosti 

Seddülbahir, pláž výsadku W u mysů Helles, X u mysu Tekkeburn, Y na úpatí Acibabi – 29. divize, 
pláž výsadku Z u mysu Gabatepe – ANZAC. Srv. HAYTHORNTHWAITE,P. J., c. d., s. 37- 47. 

134 K rozdělení námořního svazu podrobněji srv. HRBEK, J., Velká válka na moři, rok 1915, 
c. d., s. 52.  

135 LIDDELL HART, B. H., Historie první světové války, Brno 2001, s. 181. 
136 Tamtéž, s. 184.  
137 WESTER-WEMYSS, G. C. B., The Navy in the Dardanelles Campaign, London, s. 27. 
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Kemalem.138 Jednotkám ANZACU se dostalo významné podpory v podobě mohutné 

palby bitevní lodi Queen Elizabeth, což jim nakonec umožnilo se na pláži udržet.  

 V následujících dnech zachvátily poloostrov Gallipoli prudké boje. Dalším 

cílem spojeneckých jednotek po vylodění se stalo dobytí kóty 216 na výšině Acibaba 

a obsazení městečka Krithia. První krvavá bitva o Krithii k ničemu nevedla.139 

V bojích několika následujících dnů nedosáhla armáda generála Iana Hamiltona 

výrazných výsledků a invazní akce se proměnila v poziční boje.  

V době, kdy situace na poloostrově připomínala zmenšenou kopii zákopové 

války na západní frontě, zasáhly do boje ponorky. Ve vodách Úžiny se objevila 

německá ponorka U 21, které se podařilo poslat ke dnu hned dvě britské bitevní lodi 

Thriumph a Majestic. Ztráta těchto dvou lodí přiměla admirála De Robecka stáhnout 

většinu lodí k řeckým ostrovům.140  

  

3. 4. 2. Nová vláda a vylodění v zátoce Suvla 

Již v první polovině května se ukázalo, že pokus o dobytí poloostrova Gallipoli se 

nezdařil. Zoufalý generál Ian Hamilton musel požádat o posily o síle čtyř divizí. 

V této chvíli se již rozhořel spor mezi prvním lordem admirality a prvním námořním 

lordem. Winston Churchill a John Fisher tvořili na počátku války skvěle sehranou 

dvojici.141 Jejich názory se ovšem velice brzy začaly rozcházet. Konflikt dvou 

energických osobností vyústil v definitivní rezignaci Johna Fishera na post prvního 

námořního lorda 15. května 1915. Neúspěchy ve vedení války, nepovedené vylodění 

na poloostrově Gallipoli a neustávající spory v admiralitě vyvolaly krizi ve vládě. Ve 

snaze ustát nastalou situaci navrhl ministerský předseda Herbert Asquith vytvoření 

koaliční vlády. V nově sestavené vládě již nefigurovalo jméno Winstona Churchilla, 

                                                        
138 Mustafa Kemal Paša (Atatürk) – Viz WANNER, J., Krvavý zrod moderního Turecka: 

Ankara mezi Londýnem a Moskvou, Praha 2009; NUR BILGE, C.,  Atatürk´s legacy: a worldview in 
historical context, Praha 2008.  

139 Proběhly celkem tři bitvy o Krithii – 28. dubna, 6.-8. května, 4. června. Podrobněji srv. 
HAYTHORNTHWAITE, P. J., c. d., s. 52-64.  

140 BOHUCKÝ, L., c. d., s. 260.  
141 RICHTER, O. H., c. d., s. 173-176. 
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který byl od počátku terčem kritiky konzervativců. Herbert Asquith si podržel úřad 

ministerského předsedy a do čela admirality se postavil Arthur Balfour.142  

 Koaliční vláda vytvořila výbor pro Dardanely, který postupně převzal funkce 

válečné rady. Nový kabinet schválil pokračování bojů na poloostrově a datum nové 

ofenzivy stanovil na 6. srpna 1915. Srpnový pokus o průlom představoval asi 

nejtragičtější období celé neúspěšné operace. Generál Hamilton došel k názoru, že 

frontální útoky z jihu nejsou efektivní. Nový plán, který měl odříznout tureckou 

ústupovou cestu, tedy předpokládal vylodění sil ANZACU a britského IX. sboru 

z boku na několika místech u zátoky Suvla.  Po vylodění byl úspěch celé akce 

závislý na okamžitém pochodu do vnitrozemí, kde se jednotky měly pokusit obsadit 

kopce tvořící půlkruh přímo u zátoky. Oddíly ANZACU a IX. sboru se poté měly 

sjednotit a zaútočit na Sari Bair.  

Samotné vylodění proběhlo prakticky bez většího odporu. Velitel IX. sboru 

generálporučík Frederick W. Stopford se rozhodl v rozporu s původním rozvržením 

akce zůstat na vyloďovací pláži,143 zatímco oddíly ANZACU marně čekaly na 

pomoc. Vylodění v zátoce Suvla se tak zařadilo mezi již početnou sbírku neúspěchů 

britské generality.  

 Opakované neúspěchy a těžké ztráty donutily britské velení k přehodnocení 

situace. V listopadu 1915 došla vláda k rozhodnutí evakuovat poloostrov Gallipoli. 

Poprvé během celého tažení předvedli velitelé bezchybnou, precizně organizovanou 

akci, a tak se alespoň ústup z poloostrova obešel beze ztrát. 144 

                                                        
142 FRASER, P., British War Policy and the Crisis of Liberalism in May 1915, in: The 

Journal of Modern History, Vol. 54, No. 1, 1982, s. 1-26.  
143 Údajně proto, že jej bolela noha. Viz NORTH, J., Gallipoli, The Fading Vision, London 

1936. 
144 LIDDELL HART, H. B. Churchill Revised, A critical Assesment, New York 1969, s. 193. 
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Čtvrtá kapitola 

Dopad operace Gallipoli 

 

4. 1. Důsledky operace Dardanely 

Neúspěch obojživelné operace u Dardanel znamenal pro Dohodu veliké ztráty 

na životech, ztráty vojenského i politického významu a v neposlední řadě také vnitřní 

krizi ve vládě. Na gallipolském bojišti našlo smrt mnoho dohodových vojáků i 

tureckých obránců. Z přibližně 500 tisíc zúčastněných spojeneckých vojáků ztratila 

Dohoda obrovský počet mužů, konkrétní čísla uváděná v literatuře jsou ovšem často 

rozdílná. Odlišnost je dána tím, že některé zdroje pod slovem ztráty zahrnují nejen 

padlé, ale i zraněné a nemocné. Při porovnání dostupné literatury se počet 

spojeneckých ztrát pohybuje okolo 150 tisíc mrtvých a nezvěstných britských, 

australsko-novozélandských či francouzských vojáků.145 K tomu je ovšem nutné 

přičíst i dalších 50 až 90 tisíc nemocných a zraněných.146 Na moři stála neúspěšná 

operace Dohodu celkem šest řadových lodí a sedm ponorek. Obrany tureckých 

pevností u Dardanel se zúčastnilo přibližně 300 tisíc Turků, z nichž v zákopech 

zemřelo až 180 tisíc.147 Při námořních operacích zasáhly spojenecké ponorky sedm 

tureckých válečných lodí.148 

 

 4. 2. Vnitřní politika  

 Debakl takto rozsáhlého významu nemohl zůstat bez následků na britskou 

vnitřní politiku a vynutil si personální změny v admiralitě. Za hlavního strůjce 

myšlenky na prolomení Dardanel byl považován Winston Churchill, který přišel o 

své místo v čele admirality ještě před ukončením pozemních operací. Po vytvoření 

květnové koaliční vlády Herberta Asquitha ztratil post prvního lorda admirality. 

Členem kabinetu zůstal pouze jako kancléř lancasterského vévodství, což pro něj 

                                                        
145 Konkrétně se uvádí 119 tisíc z britských a australsko-novozélandských jednotek a 26 tisíc 

francouzských mužů. Srv. HYNEK, V., KLUČINA, P., ŠKŇOUŘIL, E., c. d., s. 264; také 
PUGSLEY, CH., Gallipoli, The New Zealand Story, London 2008.  

146 Proto je v literatuře možné najít téměř 50% ztráty Dohody např.: 
HAYTHORNTHWAITE, P. J., c. d., s. 90.  

147 BOHUCKÝ, L., c. d., s. 265.  
148 HYNEK, V., KLUČINA, P., ŠKŇOUŘIL, E., c. d., s. 264. 
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znamenalo hluboké ponížení. Navíc zde neměl téměř žádný reálný vliv.149 Přesto se 

v této nové funkci snažil stále ovlivňovat probíhající akce na Gallipoli. Neúspěch 

celé operace a rozhodnutí o jejím ukončení zarmoutilo Churchilla natolik, že se 

v listopadu roku 1915 vzdal svého úřadu a odešel na válečné pole do Flander. 

Winston Churchill vylíčil zážitky z první světové války ve svých pamětech – The 

World Crisis.150  

Ani bývalý první námořní lord si při vytvoření nové vlády nepolepšil. John 

Fisher se svou rezignací velice zdiskreditoval. V květnu roku 1915 se ještě 

diskutovalo o jeho návratu k admiralitě, ovšem svým chováním si cestu zpět navždy 

uzavřel. Během jednání o jeho návratu do úřadu, si začal klást nepřijatelné podmínky 

a požadoval téměř neomezené pravomoci. V úřadu ho nahradil admirál Henry B. 

Jackson. Vysloužilý admirál Fisher nakonec své vzpomínky na Dardanely vydal již 

v roce 1919 ve svých memoárech – Memories.151 

Ačkoli si lord Kitchener své místo v čele ministerstva pro válku udržel, jeho 

pravomoci byly okleštěné. Část jeho zodpovědnosti přebral David Lloyd George, 

ministr pro válečné zásobování, otázky strategie byly přeneseny na generála 

Williama Robertsona. Lord Kitchener tak zůstal zodpovědný pouze za nábor a 

vojenské síly. V této funkci jej brzy nahradil Lloyd George, budoucí ministerský 

předseda nové vlády v roce 1916.  

Důsledky nepovedené invaze dopadly i na hlavy velitelů celé akce. Admirál 

Sackville Carden již po svém neúspěšném vedení námořní expedice nezastával žádné 

významné funkce a v roce 1917 odešel na odpočinek.152 Operace Gallipoli 

znamenala konec kariéry i pro generála Iana Hamiltona, který se po roce 1915 vzdal 

veškeré vojenské aktivity.153 Pouze admirálu Johnu De Robeckovi, který 

v následujících letech ještě působil v námořnictvu, se podařilo celé fiasko ustát.  

Zarputilá turecká obrana vynesla na vrchol Mustafu Kemala. Právě 

v zákopech na Gallipoli vznikla legenda o zrodu tureckého národního hrdiny, který 

se stal později symbolem národního odporu vůči monarchii v osmanské říši. Mustafa 
                                                        

149 RICHTER, O. H., c. d. s. 182.  
150 V českém překladu od J. V. Haunera: CHURCHILL, W. S., Světová krise 1911-1918, c. d.  
151 FISHER, J., Memories, London,  New York, Toronto 1919.  
152 Zemřel roku 1930.   
153 Zemřel až v roce 1947. V roce 1920 vydal své paměti: HAMILTON, M. I., Gallipoli 

Diary, London 1920.  
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Kemal se během gallipolských operací vypracoval z plukovníka 19. divize na velitele 

celého severního křídla. Obrana poloostrova nastartovala jeho vzestup a 

v následujících bojích se stal velitelem XVI. sboru na kavkazské frontě. Na sklonku 

války se postavil do čela rezistence vůči sultánovi a stal se prezidentem nové turecké 

republiky.154  

Úspěšné vedení obranných operací vyneslo uznání Limanu von Sandersovi, 

veliteli 5. turecké armády. Po ukončení mise na Gallipoli byl odeslán jako velitel 

tureckých vojenských sil na palestinskou frontu. Jeho závratný vzestup zastavilo 

příměří, po němž byl Brity uvězněn. Poslední roky života strávil v Německu, kde se 

věnoval psaní svých pamětí o zkušenostech v Turecku.155  

 

4. 3. Důsledky neúspěchu na poli diplomatickém 

 Spojenecké fiasko u Dardanel mělo své nedozírné důsledky pro další vývoj 

války. Britské velení schválilo riskantní námořní operaci s vidinou nesmírných 

výhod a zisků v případě úspěchu. Ani nezdar čistě námořní expedice neodradil 

válečnou radu a nezabránil jí ve vyslání mnoha tisíců spojeneckých vojáků do 

zákopů na poloostrově Gallipoli. Cílem celé kampaně se stalo zničení hroutící se 

Osmanské říše, pro niž vstup do první světové války znamenal počátek vlastního 

konce.  

 Hlavní úkol invazního vojska a britsko-francouzské námořní eskadry 

představovalo dobytí Konstantinopole, o níž snilo již mnoho dobyvatelů.  Ovládnutí 

hlavního města znamenalo klíč k jedinému zdroji vojenské munice osmanské armády 

a Turecko tak mělo být definitivně vyřazeno z válečných operací.156 Prolomení 

Dardanel by obnovilo dodávky pšenice a lodní dopravu do Ruska přes Černé moře. 

Právě touto cestou mohlo dojít ke spojení s ruskou armádou a její posílení na 

východní frontě.157 Britská admiralita se nechala unést představou o demonstraci 

vlastní síly na vlnách Dunaje, po kterém by se mohlo královské námořnictvo dostat 

až do srdce Evropy. Pád Konstantinopole by bezpochyby přinesl početné výhody, 
                                                        

154 WANNER, J., Zrod moderního Turecka: Ankara mezi Londýnem a Moskvou, Praha 2009.  
155 LIMAN VON SANDERS, O. K., Five Years in Turkey, Annapolis 1927. Jeho paměti se 

dočkaly nového vydání v roce 2000: LIMAN VON SANDERS, O. K., Five Years in Turkey, 
Nashville 2000. 

156 BOHUCKÝ, L., Gallipoli 1915, c. d., s. 256.  
157 GLENNY, M., Balkán 1804-1999, Praha 2003, s. 258. 
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ovšem neúspěch celé operace měl nesmírné následky. Především měl vliv na 

politická rozhodnutí dosud neutrálních států na Balkáně – Řecka, Bulharska a 

Rumunska.158  

 Balkán byl od počátku 20. století dějištěm válečných konfliktů a 

neutuchajících svárů. Dvě balkánské války159 po sobě zanechaly nevyřešené spory a 

křivdy, které se výrazně promítly na rozhodnutí jednotlivých států při vstupu do 

světové války. Balkánské státy se od počátku konfliktu držely v pozadí a zvažovaly 

výhody vstupu do války na obou stranách. Neřídily se sympatiemi k některé 

z mocností, ale svými vlastními regionálními zájmy.160 Hlavním cílem států na 

Balkáně bylo zvolení vítězné strany a uplatnění územních nároků vůči svým 

sousedům. Centrální mocnosti i státy Dohody vyvíjely veliký nátlak na balkánské 

státy, které mohly poskytnout případnému spojenci až 1,5 milionu vojáků.161 Hlavní 

hrozbu pro Dohodové mocnosti představovaly proněmecké sympatie Bulharska, 

které na začátku války vyhlásilo neutralitu. Pro bulharského cara Ferdinanda 

znamenal světový konflikt příležitost k revizi výsledků druhé balkánské války. 

Spojení s jednou či druhou ze soupeřících stran přinášelo své výhody i nevýhody. 

Dohoda nabízela Bulharsku část srbské Makedonie a část turecké Thrákie. Ferdinand 

ovšem požadoval celou Makedonii, Dobrudžu a větší část Thrákie. Jeho cíl 

představovalo pokoření Srbska. Tyto nároky byly v rozporu s tím, že Dohoda 

vstoupila do války, ať už přímo či nepřímo, kvůli svému spojenci Srbsku. Bulharsko 

tedy zvolilo metodu vyčkávání. Ke konečnému rozhodnutí pohnula cara Ferdinanda 

právě neúspěšná invaze na Gallipoli. Na podzim roku 1915 se Dohoda nacházela ve 

velice nevýhodné situaci a hrozilo, že ztratí kontrolu na bojištích. Dne 11. října, 

v době kdy se zdálo, že spojenci „prožívají u Dardanel jednu z nejhorších krizí 

dosavadního průběhu války,“162 vstoupilo Bulharsko do války na straně Centrálních 

                                                        
158 STARRIANOS, L. S., The Balkans since 1453, New York 2000, s. 560.  
159 Cílem první balkánské války bylo získat území na úkor oslabené Osmanské říše. Neshody 

uvnitř balkánského svazu států vedly ke druhé balkánské válce. Výsledem byly územní změny: část 
Makedonie získalo Řecko, druhou část Srbsko, Bulharsko ztrácí Dobrudžu a Thrákii atd. Hlavním 
problémem do budoucna se tedy staly bulharské ztráty a snaha o revizi.  

160 GLENNY, M.,  c. d., s. 250. 
161 Tamtéž s. 257.  
162 WANER, P., První světová válka, c. d., s. 73.  
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mocností.163 Následný útok spojených sil Bulharska, Německa a Rakouska-Uherska 

brzy dosáhl zhroucení Srbska, čemuž právě Dohoda chtěla zabránit.164  

 Další stát, na nějž měla operace Gallipoli zapůsobit a jenž se měl přidat na 

stranu Dohody v případě úspěchu, představovalo Rumunsko. Král Ferdinand snil o 

vytvoření „Velkého Rumunska“, jehož součást měla tvořit Transylvánie a východní 

Moldavsko.165 Po uzavření Dardanel se Rumunsko ocitlo v obležení států 

podporujících Německo. Gallipolský debakl přiměl mladičkého Ferdinanda ještě 

vyčkávat. Spojenci zde museli zahájit mimořádnou prodohodovou kampaň, která 

slavila úspěch až v následujícím roce. Brusilovova ofenziva dodala rumunské vládě 

odvahu a naději na získání Transylvánie, která znamenala pro Rumuny více než 

Besarábie. Dne 27. srpna 1916 vyhlásilo Rumunsko válku Rakousko-Uhersku.166  

 Rumunský vstup do války inicioval řecké vyjednávání se Spojenci. Řecko se 

ocitlo v bezprostředním ohrožení kvůli bulharskému vstupu do války. O spojenectví 

s Řeckem Dohoda usilovala už při Gallipolské operaci. Řecký král Konstantin, švagr 

německého císaře,167 sympatizoval s Německem, přesto v prvním roce války odmítl 

žádost Viléma II. o připojení k německé armádě, a během následujících let se snažil 

udržet neutralitu. Řecko neodpovědělo ani na srbskou žádost o pomoc při napadení 

Bulharskem.168 Ministerský předseda Elefterios Venizelos stál vůči králi v opozici a 

prosazoval spojenectví s Dohodou. Blesková porážka Rumunska potvrdila řecké 

obavy z opuštění neutrality. Vojenskou pomoc Řecka si Dohoda nakonec musela 

vynutit blokádou a silným nátlakem na odchod krále Konstantina.169   

 Dardanelská operace tak nesplnila svůj cíl přimět Řecko, Rumunsko a 

Bulharsko vstoupit co nejdříve do války na straně dohodových mocností. K jejich 

přesvědčení musela Dohoda vyvinout více úsilí. To, že Bulharsko vstoupilo do války 

na straně nepřátel, ohrozilo pozice Dohody a nepochybně ovlivnilo rozhodování 

Řecka a Rumunska. Přes všechny neúspěchy se nesmí zapomenout na to, že boje na 

                                                        
163 HUPCHICK, D. P., The Balkans, from Constantinople to Communism, s. 322.  
164 Viz Tamtéž: s. 560-564. 
165 Transylvánie je území se smíšenou rumunsko-maďarskou populací patřila Rakousko-

Uhersku, Východní Moldávie se často označuje jménem Besarábie a patřila Rusku. 
166 HITCHINS, K., Rumania 1866-1947, Oxford 1994, s. 262. 
167 Jeho manželkou byla Vilémova sestra princezna Sofie. 
168 Řecko uzavřelo se Srbskem spojeneckou dohodu v květnu 1913, obě strany se zavázaly 

k pomoci v případě napadení třetí zemí. Viz STARRIANOS, L. S., c. d., s. 562.  
169 DEVERE-SUMMERS, A., Válka a evropské královské rody, Brno 1998, s. 57-68.  
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Gallipoli zaměstnávaly po několik měsíců velkou část turecké armády, která tak 

nemohla bojovat na jiném bojišti Evropy, kupříkladu na východní frontě. Pozitivním 

dopadem pro Turecko bylo posílení sebevědomí a víry ve schopnosti vlastní obrany.  

  

4. 4. Důsledky na poli válečném 

 Operace Dardanely byla schválena původně jako námořní pokus o průlom 

Dardanel. Snaha o systematickou likvidaci pevnostní sítě se nezdařila, a tak došlo 

k přehodnocení akce, která se stala obojživelnou, vojenskou, vyloďovací operací. 

Velitelé pozemního vojska a námořnictva od počátku projevovali neschopnost 

spolupracovat a koordinovat své povely. Námořnictvo ani britské vojsko neměly 

zkušenosti s  akcí v podobném rozsahu. Hlavní důvod celé katastrofy představovala 

nedostatečná materiální vybavenost a nepřipravenost na rozsáhlé vylodění. Po tomto 

debaklu se britské vojenské vedení muselo nutně zamyslet nad tím, jak lze 

podobným katastrofám předejít v budoucích válkách. „Cenné a draze zaplacené 

zkušenosti z vylodění se nutně musely promítnout do koncepcí výsadkových 

operací…“170 Díky zkušenostem z Gallipoli při vyloďování vojáků z provizorních 

transportních plavidel začalo britské námořnictvo vyvíjet a stavět speciální 

výsadkové lodě určené přesně pro tyto účely. Královské námořnictvo tak mohlo 

v době Druhé světové války poskytnout výsadkové lodě pro spojenecké vylodění 

v Normandii (Operace Overlord).171  

 Neschopnost proplout Dardanelami a neefektivnost ostřelování dardanelského 

opevnění se silně podepsala na věhlasu britského námořnictva. „Horší než ztráta lodí 

však byla pro Královské námořnictvo ztráta prestiže, která hluboce ranila jeho 

pýchu.“172  

Neméně důležitý je dopad válečných zážitků na jednotlivce. Individualita 

člověka v době války se ztrácí stejně jako cena jednoho lidského života. Válečné 

hrůzy a neschopnost vyrovnat se s beznadějí a zkušenostmi se nesmazatelně 

podepsala i na veteránech z operace Dardanely. Invaze začínala nejistým vyloděním 

vojáků na břehy gallipolského poloostrova. První vlny výsadků bez potíží 
                                                        

170 BOHUCKÝ, L., Gallipoli 1915, c. d., s. 265.  
171 Přesto ani tato invaze se neobešla bez vyloďovacích komplikací. HALL, T., D-Day, 

Operace Overlord, Praha 1993.  
172 HRBEK, J., Velká válka na moři 2. díl, rok 1915, c. d., s. 73.  
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zdecimovala palba tureckých kulometných hnízd. Vojáci, kteří přežili krupobití 

turecké palby, byli nuceni se zakopat. Jejich všední život v zákopech neposkytoval 

prostor ani pro obyčejné lidské potřeby. Invazní jednotky sužovalo nesmírné vedro a 

hmyz. V listopadu postihlo zase vojáky hluboké ochlazení. „Vzpomínám si na 

nesnesitelné horko a mouchy, později potom na mráz a sníh.“173  Jejich spánek 

ztěžoval nedostatek prostoru a pocit neustálého ohrožení. „Museli jsme se kvůli 

ostřelovačům schovávat celý den. Dva muži, kteří se odplížili dolů pro vodu, byli 

zastřeleni…voda nám pomalu docházela.“174 Vojákům se nedostávala ani 

odpovídající lékařská péče. „Šel jsem za plukovníkem a sdělil mu, že jsem bez zubů 

již několik týdnů a nemohu jíst sušenky…Když jsem se dnes nahlásil plukovníkovi, 

informoval mě, že momentálně není možné nechat mi nasadit nové zuby, stejně zde 

nebyl žádný zubař. …Zeptal jsem se, jestli bych mohl být odeslán do Alexandrie pro 

nové zuby, on mi odpověděl, ´Ne ... musíš počkat ještě týden nebo dva´…“175 Zážitky 

z boje se podepsaly na psychice vojáků, která si nedokázala poradit s obrazy, které se 

jim naskýtali. Někteří zde ztratili rozum. „Měl jsem šest vězňů, čtyři z nich byli 

blázni…Jeden případ byl velice žalostný ... Byl to vysoký statný Skot, ale…choval se 

jako malé dítě. Dokázal sedět čtyři hodiny na písku úplně nahý a hrát si malými 

kamínky, ale nedokázali jsme ho donutit dotknout se jídla.“176  Vojáci, kteří prošli 

bojištěm na Gallipoli, byli navždy poznamenáni svým zážitkem.  

 

4. 5. Odkaz Gallipoli v dnešním světě 

Vzpomínka na boje u dardanelského opevnění dnes již v Evropě téměř 

zapadla. Země, ve kterých povědomí krvavé bitvy stále žije, jsou Nový Zéland, 

Austrálie a Turecko. Jedním z nejdůležitějších státních svátků Austrálie a Nového 

Zélandu je tzv. Den ANZACU (ANZAC Day), který 25. dubna slaví obě země 

dodnes.177 Dvacátý pátý duben představuje den vylodění australsko-novozélandských 

jednotek na pláži poloostrova Gallipoli, kde se střetly se silným odporem obránců 

vedených Mustafou Kemalem. Během osmiměsíčních bojů našlo svou smrt 

                                                        
173 ATLEE, C. R., As It Happend, New York 1954, s. 61.  
174 CHAMBERLIN, J., Shrapnel and Semaphore, London 2008, s. 21.  
175 Tamtéž s. 33-34.  
176 Tamtéž s. 35.  
177 HOFFENBERG, H. B., Landscape, Memory and the Australian War Experience, 1915-

18, in:  Journal of Contemporary History, Vol. 36, No. 1, 2001, s. 114. 
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v Turecku přibližně osm tisíc Australanů a Novozélanďanů. Legenda o ANZACU se 

stala důležitou součástí národní identity a hrdosti mladých národů. Svátek, 

pojmenovaný Den ANZACU, se poprvé slavil již roku 1916, kdy ulicemi Londýna 

procházely australské a novozélandské jednotky. Noviny jim daly přezdívku „rytíři 

z Gallipoli“. V roce 1920 byl potom 25. duben ustanoven státním svátkem. Od roku 

1922 se s oslavami Dne ANZACU neodmyslitelně spojuje Den červených máků 

(Poppy Day), který je slaven 24. dubna na Novém Zélandě, v Austrálii, Velké 

Británii i Kanadě. Rudé máky se staly symbolem úcty a vzpomínky. Den ANZACU 

dnes představuje příležitost uctít i další padlé vojáky během první světové války.178  

Mnoho válečných veteránů a jejich rodin dodnes vyhledává poloostrov 

Gallipoli, aby si připomněli památku ztracených vojáků. Na poloostrově se nacházejí 

připomínky urputných bojů, zbytky zákopů a spojenecké hroby179 a část tohoto 

poloostrova byla prohlášena národním historickým parkem.180 Pro Turecko je 

poloostrov symbolem odporu vůči spojeneckému vpádu a je možné jej označit za 

jeden ze stavebních kamenů moderního tureckého národa. Turci si zde především 

připomínají památku zakladatele republiky, kterým byl Mustafa Kemal (Atatürk).181  

 

4. 6. Hodnocení operace Dardanely  

Negativní hodnocení celé operace se v literatuře objevuje velmi často. Je 

možné posuzovat myšlenku na proplutí Dardanelami nebo její konkrétní realizaci. 

V postoji k celému projektu se názory jednotlivých autorů liší. Ve většině 

dostupných materiálů můžeme nalézt dvě různé varianty. V prvním případě je 

strategie plánu posuzována jako výborná, ovšem konkrétní provedení za tragické. Ve 

většině knih najdeme obdobné formulace: „Ze strategického pohledu byla ovšem 

myšlenka ovládnutí úžin nepochybně dobrá a v případě úspěchu mohla přinést 

Dohodě skutečně mnoho výhod. V zásadě správný projekt byl však špatně 

realizován.“182 Podobné věty můžeme nalézt nejen u vojenských stratégů, ale také u 

řadových vojáků. Příkladem mohou být slova Clementa Atleeho: „ Vždy jsem věřil, 
                                                        

178 http://www.awm.gov.au/commemoration/anzac/anzac_tradition.asp. 
179 Turecké hroby se zde nacházejí spíše poskrovnu. Turci se nesnažili pohřbívat své mrtvé, 

jako spojenečtí vojáci.  
180 HAYTHORNTHWAITE, P. J., c. d., s. 91.  
181 Devatenáctý květen, den jeho narozenin, je dodnes tureckým státním svátkem.  
182 HRBEK, J., Velká válka na moři 2. díl, rok 1915, c. d., s. 22.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


48 

 

že strategický plán byl správný. Problém tkvěl v tom, že nikdy nebyl dostatečně 

podpořen.“183  I admirál Wester-Weymys ve svých pamětech poznamenal: „Politicky 

a strategicky byla celá koncepce plánu správná, vina na celé tragédii nemůže být 

kladena na jednotlivce, ale na celý systém.“184  

Druhá varianta odsuzuje vše jako naprosto nerealizovatelný nápad a ještě 

horší provedení. Kritika je většinou směřována na Churchilla. „Takto se zrodila 

gallipolská tragédie z Churchillovy přílišné obrazotvornosti, laické neznalosti 

dělostřelby a osudné moci, se kterou dovedou mladí nadšenci přesvědčit starší a 

pomalejší mozky.“ (C. E. W. Bean)185 

Všichni autoři se ovšem shodnou na katastrofální realizaci, pro něž hovoří 

mnoho pochybení, jejichž kompletní výčet by byl velmi rozsáhlý. Hlavním terčem 

kritiky se stala myšlenka čistě námořní expedice vedené proti dardanelskému 

opevnění bez účasti vojska. Zdá se, že admiralita již nedomyslila důsledky 

ostřelování pevností. I v případě úspěšnosti nepřicházelo v úvahu udržet zisky bez 

invazního vojska. Absence jednotek, které by byly schopné zajistit ochromené 

pevnosti a opuštěná území, zničila jakoukoli naději na okamžité využití námořního 

postupu. Fatální chyba celého plánu tkvěla v tom, že britské velení „trestuhodně 

podcenilo bojeschopnost Turků.“186 Historie již několikrát potvrdila, že armáda 

bránící vlastní zemi dokáže daleko více zmobilizovat své síly než vojsko dobývající, 

a tak se často dokáže ubránit i početní převaze. Přesvědčení o nízké kvalitě tureckých 

vojáků bylo zaryto nejen v podvědomí britské generality, ale i v přesvědčení 

německých důstojníků. Sám generál von Moltke se vyjádřil o vojsku svého spojence 

takto: „Turecká armáda je naprosto k ničemu.“187 Admiralita si naivně 

představovala, že se Turecko zhroutí okamžitě poté, co lodě proplují Úžinou.  

Obsazení Konstantinopole nebylo nijak podrobně promyšleno.  

Hlubokou ránu zasadila prestiži britského námořnictva neschopnost 

vypořádat se s minovými poli a s tureckými mobilními bateriemi. Minolovná 

plavidla představovala velmi slabý článek celé námořní expedice. Narychlo 

                                                        
183 ATLEE, C. R., As It Happend, c. d., s. 60.  
184 WESTER-WEMYSS, G. C. B., The Navy in the Dardanelles Campaign, London [1924], 

s. 290.  
185 CHURCHILL, W. S., Světová krise 1911-1918. Kniha II. 1915, c. d., s. 63. 
186 NEWARK, T., Rozhodující bitvy dějin, Praha 2001, s. 62.  
187 GLENNY, M., c. d., s. 258.  
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upravované rybářské čluny mohly sotva delší dobu odolávat prudkým proudům u ústí 

Úžiny a zlikvidovat nepřekonatelné minové pásy. 

Ohromující byla také nepřipravenost velitele pozemní invaze na podmínky na 

tureckých plážích. Ian Hamilton dorazil do Středomoří nedostatečně vybaven 

zastaralou mapou a příručkou o turecké armádě z roku 1912.188 Britské námořnictvo 

prokázalo neschopnost transportovat vojsko a zajistit bezpečné vylodění takto 

rozsáhlého invazního vojska.  

Nejčastějším terčem kritiky se stal výběr generálů a velitelů pozemních 

jednotek. Nejvýraznější příklad reprezentuje generál Frederick Stopford, velitel 

vylodění v zátoce Suvla, který byl již od roku 1909 ve výslužbě. Úspěšnost celé nové 

ofenzivy podmiňoval rychlý postup do hor ihned po vylodění. Invazní jednotka 

generála Stopforda se zastavila, neboť jejího velitele sužovala bolest v noze. Spolu 

s generálem Stopfordem přišli i další vysloužilí důstojníci, kteří nebyli schopni 

vykonávat vojenské úkoly. Kupříkladu generál Hammersley, který se před příjezdem 

na Gallipoli zotavoval z nervového zhroucení. Hammersley zastavil postup svých 

vojáků, ačkoli stáli jen kousek do dosažení cíle, neboť se cítil příliš unaven. Při 

setkání s nepřátelskou palbou se zhroutil, padl na zem a nebyl schopen vést své 

muže.189 Právě podobné incidenty pomohly ke zhroucení celé nedostatečně 

promyšlené operace.  

Dalším faktorem, který zkomplikoval útok na turecké pobřeží, se stalo 

přílišné otálení. Na počátku námořního ostřelování bránila turecké opevnění pouze 

jedna divize. Útok zahájený 18. března Turky vyděsil, začali připravovat evakuaci 

sultána a odeslali do bezpečí i státní archiv a zlaté rezervy.190 Spojenci však svou 

jedinou šanci na vylodění zmeškali a rozhodli se pro odložení útoku a reorganizaci 

armády. Turci dokázali využít nucené přestávky a posílili své obranné síly o další 

čtyři divize. Původní hrstka obránců by byla v prvním měsíci snadným cílem pro 

početnou spojeneckou invazní armádu. Zpoždění mělo za následek střet s mnohem 

početnější a houževnatější defenzivou.  

                                                        
188 LIDDELL HART, B. H, The War in Outline, London 1936, s. 86.  
189 REGAN, G., Guinessova kniha válečných omylů 1. díl., Praha 1993, s. 158-160. 
190 GOMBÁR, E., Blízký východ za první světové války, in: Historický obzor 9, 1998, č. 7-8, 

s. 149.  
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Postup spojeneckých jednotek komplikovaly i technické komunikační potíže. 

Hladká komunikace mohla předejít mnohým nedorozuměním a zpožděním 

aktuálních rozkazů. Každý příkaz musel projít několika úrovněmi velení, bohužel 

nefungovala především zpětná vazba a informace přicházející z fronty zůstaly často 

nepovšimnuty. Situace přímo v zákopech neumožňovala udržení telefonního spojení, 

neboť telefonní vedení většinou přerušily výbuchy granátů.  

Celou operaci poznamenala nedostatečná připravenost, chaotické vyloďování, 

nedokonalé zásobování, představa o nepřekonatelné síle námořnictva a přecenění 

„možnosti námořního dělostřelectva v boji proti pevnostem.“191 Neúspěch odhalil 

neschopnost kooperace mezi armádou a námořnictvem, stejně tak neschopnost 

komunikace mezi jednotlivými veliteli.  

                                                        
191 HYNEK, V., KLUČINA, P., ŠKŇOUŘIL, E., c. d., s. 254.  
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Závěr 

Spojenecký útok na turecký poloostrov Gallipoli vešel do dějin pod názvem 

operace Dardanely. V literatuře je tradičně spojován se jménem prvního lorda 

admirality – Winstona Churchilla. Starší literatura hodnotí většinou neúspěch celé 

operace velice striktně a za hlavního viníka označuje Winstona Churchilla, kterého 

zároveň považuje za jejího jediného iniciátora.192 Z nepřeberného množství literatury 

je téměř nemožné identifikovat autora celé myšlenky, vzhledem k tomu, že názory 

jednotlivých autorů se značně liší. Za původce dardanelské operace označují jednoho 

z trojice politiků – W. Churchill, J. Fisher, H. Kitchener. Novější publikace se tímto 

tématem již nezabývají a přiklánějí se k názoru, že se celá akce zakládala na shodě 

názorů Winstona Churchilla, Johna Fishera a Herberta Kitchenera.193 Vzhledem 

k tomu, že plán na námořní útok na Dardanely se neobjevuje poprvé v první světové 

válce, nelze tuto otázku považovat za zásadní. Při hodnocení viny na celé operaci se 

v novější literatuře nesetkáme již s jediným jménem, ale s celou řadou faktorů a 

pochybení, které vedly k nezdaru riskantního projektu. Je nutné konstatovat, že plán 

operace Dardanely odsouhlasila celá válečná rada v čele s ministerským předsedou, 

stejně tak i většina admirality.  

Příčin neúspěchu je celá řada. Za nejvýznamnější bývají označovány přílišná 

sebedůvěra a nezkušenost. Britská představa o nadvládě na světových mořích a pocit 

neohroženosti královského námořnictva zastínily vysoká rizika a možné komplikace, 

a ovlivnily tak realistický úsudek vojenských stratégů i politiků. Z tohoto důvodu 

došlo také ke schválení modifikovaného plánu útoku v podobě čistě vojenské 

námořní expedice. Z jednání válečné rady jasně plyne, že eventuální neúspěšnost 

akce prakticky nepředpokládala. Již v březnu roku 1915 se klíčovým bodem jednání 

stala otázka politických důsledků pádu Konstantinopole. Podcenění náročnosti 

námořní expedice a následného vylodění lze odůvodnit malou zkušeností 

s podobným typem ofenzivních operací. Jedním z pozitivních dopadů celé katastrofy 

je tedy prozření britských politiků a admirality z vlastní nepřipravenosti. Britské 

velení jasně poznalo nutnost koordinace mezi armádou a námořnictvem. Loďstvo 

muselo být schopné v pořádku převést vyloďovací armádu a také zajistit alespoň 

                                                        
192 BEAN, C. E. W., The Official History of Australia in the war of 1914-1918, vol. 1-2, 

Sydney 1938. 
193 ERICKSON, J. E., c.d., s. 981-1011. 
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minimální bezpečnost při jejím vyloďování. Průběh akce odhalil materiální 

nevybavenost a trestuhodný chaos při organizaci přepravy. Námořní debakl srazil 

prestiž britského námořnictva a víru o nadvládě ve světových vodách.  

Gallipolská operace se stala stavebním kamenem národních identit nových 

států – Austrálie a Nového Zélandu. Právě vojenské přispění v první světové válce 

představuje první samostatné vystoupení těchto států na mezinárodním poli. 

Nabídnutí pomoci Velké Británii nese veliký význam v novodobé historii těchto 

moderních národů a právě zde je vzpomínka na Gallipoli neustále připomínána. 

Dardanelská operace se dočkala i literárního zpracování od Alana Mooreheada.194 

Popularitu celé události podtrhuje australské filmové zpracování režiséra P. Weira 

Gallipoli z roku 1981.  

Spojenecký debakl zkomplikoval mezinárodní situaci roku 1915. Dohoda 

nedosáhla výhod, které si slibovala a které představovaly hlavní důvody jejího 

schválení. Nepodařilo se prolomit obchodní trasy přes Černé moře ani přimět Řecko, 

Bulharsko či Rumunsko k rychlému rozhodnutí, a získat tak vojenskou posilu o síle 

1,5 milionu mužů. Z pozitivních dopadů je nutné podotknout, že během roku 1915 

zaměstnávala spojenecká vojska značnou část tureckých vojsk, které by jinak mohly 

být použity proti Rusku. Pozitivní ohlasy zaznamenala kampaň samozřejmě 

především na druhé straně. Důsledkem úspěšné turecké obrany se stalo zvýšení 

sebevědomí a víry ve vlastní schopnost ubránit se. Právě zde se také zrodila legenda 

o hrdinství zakladatele moderního tureckého národa – Atatürk. Sám první prezident 

nové turecké republiky vzdal hold vojákům padlým na poloostrově Gallipoli těmito 

slovy: „Hrdinové, kteří jste ztratili zde své životy! Dnes ležíte v přátelské zemi. 

Odpočívejte v pokoji. Není rozdílů mezi „Johnnies“ a „Mehmets“, kteří zde leží bok 

po boku v naší zemi. Vy, ženy, které jste vyslaly své syny z dalekých zemí, setřete slzy;  

vaši synové jsou uloženi v našich srdcích a odpočívají v míru. Poté, co ztratili své 

životy v této zemi, stali se stejně tak našimi syny.“195 

                                                        
194 MOOREHEAD, A., Gallipoli, London 1956.  
195 İĞDEMİR, U., Atatürk ve Anzaklar, Atatürk and the Anzacs, Ankara 1978, s. 39-40.  
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