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Válečné operace v koloniích a na moři 1914 - 1917
referátové teze do semináře Válečné operace v I. světové válce
- Německé kolonie: Togo, Kamerun, Německá JV a JZ Afrika. Němci chtěli: bývalé portugalské kolonie (Angola), Francouzské a Belgické Kongo, Francouzskou rovníkovou Afriku. Tyto požadavky byly časem rozšířeny i na Nigerii, Madagaskar, Rhodesii a Fr. Severní Afriku. Němci také chtěli dostat arabský svět z vlivu Británie a Francie.
- 1914: německé kolonie v Pacifiku (Nová Guinea, Samoa a Bismarckovo souostroví, dále Mariany, Karolinské a Maršálské ostrovy) obsadila australská a novozélandská vojska, Čching-Tao obsadila vojska anglicko-japonská.
- Německá JV Afrika se dostala do rukou britských vojsk útočících z Jižní Afriky, Togo padlo po anglickém vylodění na Zlatém pobřeží a francouzském útoku od Dahomy, v Kamerunu trvaly boje 18 měsíců - postupovala Anglie, Francie a Belgie, Německá východní Afrika - Paul von Lettow-Vorbeck, útočili na Zanzibar, drželi se dlouho a kapitulovali až 14.11.1918, (křižník Königsberg). Tažení v JZ Africe bylo zdrženo búrským povstáním, které Němci podporovali.
- Březen 1915: Dohoda jedná o Blízkém východu, Turecko, Arménie a Thrákie připadne Rusku, Anglie si chtěla zajistit cestu do Indie po souši, proto si činila nárok na Mezopotámii, Arábii a Persii, Sýrie měla připadnout Francii a Palestina se měla dostat pod mezinárodní správu.
- 1916: Anglicko-Francouzský blok Severní Afrika (Libye, Alžír, Tunis, Maroko, Egypt, Súdán, část Arabského poloostrova), proti nim stál Německo-Turecký blok (Sýrie, Libanon, Palestina, Irák a zbytek Arábie). Arabové se za podpory Dohody bouří proti Turecku (Lawrenc z Arábie).
- V Iráku u Baky se v listopadu 1914 objevují Angličané, kteří jsou v listopadu 1915 poraženi u Kut al-Amary Tureckem po 143 dnech obléhání, 1916 proráží Rusové tureckou frontu na Kavkaze a táhnou směrem na Bagdád, tam se však nedostanou a Bagdád roku 1917 obsadí Angličané za podpory Arabů; Irák tak připadne Angličanům, stejně jako pohraničí Sýrie, Libanon a Palestinu získá Francie, zbytek Sýrie a Damašek patří Arabům, Persie byla během války okupována, ze severu Ruskem, ze západu Německo-tureckou koalicí a jih obsadila Anglie, vláda byla pod vlivem Dohody, roku 1917 však již byla celá Persie pod vlivem Anglie
Boje na moři:
- Hlavním cílem války bylo zásobování Dohody z kolonií a USA a blokáda Německa, kromě  Severního moře nebyl problém německé lodě likvidovat (až na výjimky), 2 německé lodě ve Středozemním moři (Goeben a Breslau, tyto pak v říjnu 1914 zničily několik ruských lodí) a odpluly do Marmarského moře, kde se daly k dispozici Turecku.
- První střetnutí proběhlo 27. srpna 1914 mezi Němci, kteří se snažili zaminovat pobřeží u Helgolandu a byli zahnáni Brity (potopeny křižníky Köln, Mainz a Ariadne a několik torpédových člunů). V tichomoří působil křižník Emden (potopen 9. 11. 1914). 1. listopadu 1914 se dostala německá Tichomořská eskadra pod vedením admirála Spee ke Coronetu (Chille), kde se střetla s Brity (potopeny 2 britské bitevníky a 2 křižníky poškozeny), aby pak 8. 12. 1914 podlehla britské přesile u Falkland. Unikla pouze loď Dresden (potopena 19. 3. 1915 u ostrova Juan Fernandéz). Největší střetnutí na moři proběhlo u Dogger Banku hned 24. 1 1915, další velká a poslední byla bitva u Skagerraku 31. 5. 1916. Okolo třetí hodiny narazilo německé loďstvo na britský hlídkový oddíl pod vedením admirála Beattyho. Boj proti přesile trval asi tři hodiny, když se Britům objevily posily. Němci se už dlouho nezdržovali a ještě před osmou ustoupili. Bitvu udávaly obě strany jako vítěznou, britské ztráty byly sice mnohem větší než německé, ale německé loďstvo bitvu předčasně ukončilo a stáhlo se do přístavů, kde zůstalo až do konce války.
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