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Připravovaná kniha má pohnutou historii. Pro jejího autora, inženýra Jaroslava Tvrdého, byl 
Dunaj a historie plavby po něm životním tématem. Jsou plodní autoři, kteří dokáží chrlit knihy jako 
na běžícím pásu, a jako by jim bylo jedno, jestli ta příští bude o letadlech, tancích, lodích či čemkoliv 
jiném. A jsou autoři, kteří mají své jediné téma, a tomu se věnují naplno.

V případě Jaroslava Tvrdého šlo navíc o autora vzácně skromného, protože vlastně… autorem 
nebyl! Dunaj v plamenech totiž psal celý život, nikdy ho ale nedopsal. Nikdy neměl prostě ten pocit, 
že už je skutečně hotový, že už prostudoval, ověřil si a analyzoval natolik velké množství zdrojů, že už 
prošel natolik velký počet archivů, aby mohl říci: „Vím, a proto vím, že mohu vyprávět.“

Rukopis, tedy nedokončený rukopis, který redakce dostala k dispozici od manželky a bratra 
Jaroslava Tvrdého se dal pochopitelně zpracovat různými způsoby. A je jisté, že sám autor by text 
ve výsledku pojal jinak. Bohužel zde již není, aby to, jak jsme se s ním vypořádali my, ocenil, či naopak 
zkritizoval.

Po prostudování rukopisu jsme dospěli k závěru, že text je možné rozdělit do tří samostatných 
a v zásadě homogenních celků. Jeden z těchto celků představuje Dunaj a Velká válka.

Historie je nikdy nekončící a neustále se vpřed valící proud. A i když Jaroslav Tvrdý nezačal u oněch 
příslovečných Římanů, zpracovává moderní historii války na Dunaji a okolo něj v období dlouho před 
vypuknutím Velké války. A pochopit, k čemu došlo v letech 1914 až 1918, není v případě Dunaje 
skutečně dost dobře možné, nepochopíme-li, co vedlo k vzájemné nenávisti mezi státy okolo této řeky.

První část knihy proto tvoří vše to, co první světové válce předcházelo. A jsou to události klíčové pro 
celou Evropu. Od pronikání Turků do Evropy na úsvitu novověku až po jejich definitivní vytlačení z ní 
v éře balkánských válek. Vždyť neuspokojivé řešení balkánských krizí vedlo nejen k první světové 
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válce, ale v podobě válek na území rozpadající se Jugoslávie k snad vůbec největšímu prolévání krve 
v Evropě od skončení druhé světové války. A více či méně úspěšný boj vedený ruskými cary proti 
Osmanské říši vedl zase k otevření „zadních vrátek“, jimiž Rusové pronikali do Evropy.

Druhou část knihy tvoří vlastní téma publikace. Tedy Velká válka na Dunaji. Klíčovými hráči se 
zde stala loďstva Rakouska-Uherska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Německa a Ruska. Informace 
o činnosti britské dunajské flotily či o působení francouzských jednotek na Dunaji pak bude jistě pro 
řadu čtenářů úplnou novinkou… starou již sto let!

Třetí část knihy se pak zabývá rozpadem rakousko-uherské monarchie a především bojem, který 
vedly nově vzniklé státy okolo Dunaje proti nebezpečí představovanému maďarskými revizionisty, 
kteří se zaštítili novým komunistickým učením. Tedy válka proti bolševické Maďarské republice rad.

A konečně poslední částí knihy, rozdělené do dvou kapitol, je historie podunajských flotil nových 
států po skončení první světové války. Až na výjimky se zde ale text věnuje pouze osudu plavidel – pod 
jugoslávskou, maďarskou, rumunskou, rakouskou či československou vlajkou –, která za sebou měla 
válečnou historii a léta bojů v rakousko-
uherské Donauflottille.

Vraťme se ale k oněm třem homogenním 
celkům tvořícím původní rukopis. Druhým 
je pochopitelně historie bojů druhé světové 
války na Dunaji, třetí pak samostatně osudy 
vlajkové lodě československého loďstva 
hlídkového plavidla T. G. Masaryk. Obě tato 
témata, oba tyto celky plánujeme vydat jako 
samostatné publikace.

Publikace Dunaj v plamenech – Velká 
válka je vydávána v rámci dvou edic 
současně – Malé kapitoly Velké války 
nakladatelství Ares a Lodě v české minulosti 
nakladatelství Mare-Czech. 
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Ing. Jaroslav Tvrdý se narodil 3. května 1954 v Ledči 
nad Sázavou. Velkým koníčkem autora zůstala celý ži-
vot historie, především pak historie zaměřená na válku 
na vodě, ať  na moři,  nebo na  řece.  Jaroslav Tvrdý  si 
uvědomil, že dosud nikdo nezpracoval ucelenou historii 
řeky Dunaj. Doposud si historici vždy vybrali pouze ně-
jaké historické události, které se vztahovaly k určitému 
úseku Dunaje. Psaní knihy i pátrání v archivech věnoval 
mnoho let. S ing. Milošem Kratochvílem získali množ-
ství informací v státních i soukromých archivech doma 
i  v  zahraničí,  navštívili mnohé pamětníky. Vydání  své 
knihy  se  bohužel  nedočkal,  ve  svých  šedesáti  letech 
v roce 2014 nečekaně zemřel.
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