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Druhé vydání prvního dílu pětidílného projektu 
„K.u.K. Kriegsmarine“. Tento svazek je věnova-
ný bitevním lodím Rakouska-Uherska. V úvodu 
je velmi stručně popsán zrod celého námoř-
nictva podunajské monarchie a jeho osudy za 
Velké války. Hlavní místo je věnováno fotogra-
fiím a pohlednicím zobrazujícím 17 kapitálních 
jednotek a život na jejich palubách. Oproti prv-
nímu vydání (vlastním nákladem Knihovnicka.
cz,  2011) je obrazová část knihy výrazně 
rozšířena.

Už od raného dětství mě fascinovaly obrázky lodí, a to jak plachetnic, tak i daleko modernějších bitev-
ních lodí přelomu devatenáctého a dvacátého století. Vždy to však byl vztah řekněme „platonický“. Rád 
jsem si o lodích přečetl dobrou knihu, ale to bylo vše, tím můj zájem končil. A to především proto, že 
mě v rámci vojenské historie vždy nejvíce zajímaly osudy Čechů a Slováků. A jak všichni víme, my bo-
hužel žádné moře nemáme. Snad i proto mě dlouhou dobu nejvíce zajímaly osudy našich letců. Vždyť 
ne nadarmo se za první republiky razilo heslo „Vzduch je naše moře“. A pak jsem dostal do ruky knihy 
pana Nováka a pana Jelínka. Přiznám se, že jsem je poprvé přečetl, jak se říká, jedním dechem. Sice 
jsem už dříve cosi zaslechl o rakousko-uherském námořnictvu především ve spojitosti se vzpourou 
v Boce Kotorské, ale nikdy mě vůbec nenapadlo, jak vysoký byl podíl našich námořníků v c. a k. marí-
ně. A nejen to. Naprosto konsternován jsem byl tím, že mezi Čechy bylo i několik velitelů ponorek. To 
mi přijde u národa ryze suchozemského jako opravdová rarita. Od té chvíle jsem se začal pídit po všech 
možných informacích o námořnictvu starého mocnářství. Přitom jsem objevil i staré pohlednice s vy-
obrazením lodí a ty mě doslova uchvátily. Z těch obrázků a fotografií, mnohdy starších více než sto let, 
na mne pokaždé, když je vezmu do rukou, dýchá atmosféra té doby. Doby, kdy svět vykročil s velkou 
nadějí do nového století, aniž by tušil, že se žene do pekla Velké války. Doby, kdy mohutné pancéřníky 
byly pány oceánů. Doby, kdy se svět zdál být ještě normální.

Vím, že posláním válečné lodi je ničit protivníka a působit zmar. Ale přesto se nemohu ubránit obdi-
vu, když si prohlížím ladné linie například řadové lodi typu HABSBURG. Jako by byl přímo ztělesněním 
přechodu od starých kasematových a barbetových pancéřových lodí k moderním dreadnoughtům. Po-
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stupně s tím, jak narůstala má sbírka pohlednic 
a fotografií, klíčila ve mně i touha se o tyto krás-
né připomínky starých časů podělit. Od toho už 
byl jen krůček k přípravě této knihy. Tento první 
díl jsem před několika lety vydal vlastním nákla-
dem v jednom nízkonákladovém nakladatelství. 
Tehdy jsem bohužel výrazně podcenil jazykovou 
stránku a také na grafické stránce bylo znát mé 
amatérské zpracování. Druhý díl věnovaný křiž-
níkům jsem vydal u pana Přikryla v nakladatel-
ství Mare-Czech. Už když jsem měl poprvé v ruce 
druhý díl o křižnících, tak mne napadla myšlenka 
vydat první díl ještě jednou právě u tohoto nakla-
datele. K mému rozhodnutí pak přispělo i to, že 
se mi podařilo postupně získat řadu dalších zají-
mavých fotografií kapitálních jednotek podunaj-
ské monarchie. 

U každé lodi jsem se rozhodl uvést jen stručné údaje včetně krátkého popisu její kariéry. Všem, kdo 
by se chtěli o zobrazených lodích dočíst podrobnější informace, doporučuji skvělou souhrnnou publi-
kaci pana Jelínka „Rivalové na Jadranu“. Stejně tak bych si dovolil případné zájemce o historii námoř-
nictva Rakousko-Uherska odkázat na neméně skvělé publikace od pana Nováka a pana Hrbka, které 
uvádím v pramenech. Sebelepší a sebedokonalejší loď by samozřejmě byla jen mrtvým předmětem, 
pokud by ji neoživovala svou přítomností posádka. Proto nedílnou součást této knihy tvoří připojené fo-
tografie a pohlednice zobrazující námořníky. Můžeme si je prohlédnout jak na portrétních fotografiích, 
tak ve chvílích jejich služby. Může nás naplňovat hrdostí, že řada z nich byla původem z Čech a že ač 
původem suchozemci, naprostá většina z nich patřila mezi zkušené mořské vlky. 

A nyní se milý čtenáři nech opět přenést do doby,  
kdy mořím vládla pára...

Jan Kolář

první vydání prvního dílu a druhý díl z projektu Jana Koláře „K.u.K. Kriegsmarine“ 
F 
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