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Tato kniha je věnována nákladním lodím Liberty, jejichž vývoj a nasazení za druhé světové války nejen 
představují jednu z nejzajímavějších stránek historie světové mořeplavby a stavby lodí, ale také čin, 
který se významně zasloužil o vítězství Spojenců nad mocnostmi Osy. Projekt na co nejjednodušší ná-
kladní loď vznikl pod tlakem nepříznivě se vyvíjející bitvy o Atlantik na začátku války. Hlavně útoky 
německých ponorek ztrácela Velká Británie takový objem lodní tonáže, že reálně hrozilo nebezpečí její-
ho odříznutí od Spojených států a od dominií, od dodávek zbraní, surovin a potravin.
Jelikož spojenecká protiponorková obrana dosáhla patřičné účinnosti až v polovině roku 1943, ne-

zbylo Britům nic jiného než s podporou Spojených států volit v první fázi 
války strategií „přečíslení ztrát“, tj. využít průmyslový potenciál USA k tak 
rychlé a mohutné stavbě nových nákladních lodí, že by nejen ztráty kryla, ale 

umožnila i nezbytné zvýšení celkové tonáže spojeneckého 
obchodního loďstva.
Obrovský lodní prostor byl totiž nutný, aby Spojenci vůbec 
mohli porazit mocnosti Osy. Strategie, která vedla k vítěz-
ství, se neobešla bez gigantických vyloďovacích operací 
jak v Evropě, tak v Tichomoří, což vyžadovalo logistiku 

schopnou si poradit s námořní pře-
pravou milionů vojáků a milionů 

tun materiálu po celé zeměkouli. 
Lodě Liberty se pak staly trans-
portérem, který toto břemeno 
z valné části nesl, takže obsahem 

jejích nákladových prostorů byla 
kromě reálného nákladu i svoboda 

pro porobené národy Evropy.



2 3

Lodě Liberty neměly jednoduchý start do života. 
Časopis Time je označil jako „ošklivé káčátko“, 
takže americký prezident F. D. Roosevelt, aby 
uklidnil veřejné mínění, vyhlásil 27. září 1941, 
kdy mělo být ve Spojených státech spuštěno na 
vodu prvních 14 plavidel nového nouzového 
typu, za „Den loďstva Svobody“. Křtu vůbec 
první lodě se prezident osobně zúčastnil. Do-
stala jméno Patrick Henry podle amerického 
patriota a jednoho z vůdců amerického boje za 
nezávislost. V proslovu u příležitosti spuštění 
lodě Roosevelt připomněl slavnou větu tohoto 
amerického vlastence pronesenou v roce 1775 
jako výzvu k osvobozovacímu boji: „Dejte mi 
svobodu, nebo mi dejte smrt!“ Pak Roosevelt svůj projev uzavřel prohlášením, že úkolem nového typu 
nákladních lodí je právě přinést svobodu Evropě a bezděčně dal „ošklivým káčátkům“ nový název, pod 
nímž tito pracovní koně válečné námořní dopravy vešli do dějin.

Snad právě proto, že se jednalo o nouzový typ, 
u něhož se kladla na první místo láce a rychlost 
stavby, patří lodě Liberty k prvním plavidlům 
na světě, která se důsledně stavěla revolučně 
novým způsobem, metodou proudové montáže 
za použití svařování. Jednotlivé sekce a bloky 
trupu se vyráběly po celých Spojených státech 
a svážely do loděnic, kde se na skluzech monto-
valy dohromady a svařovaly. Jedině tato meto-
da, se kterou přišel americký průmyslník Henry 
J. Kaiser, umožnila masovou produkci lodí Li-
berty, jichž bylo v letech 1941–1945 postaveno 
2751 kusů, takže se staly nejpočetnějším typem 
obchodního plavidla v celé historii mořeplavby.
Kniha, kterou vám představujeme, vznikala 
stejně klopotně a taktéž pod tlakem skutečností 
jako plavidla, kterým je věnována. Stejně jako 
lodě Liberty se i první česká monografie na 

téma této lodní popelky, jež se stala královnou válečné námořní dopravy, musela vypořádat s počáteč-
ními obtížemi a s diktátem osudu, neboť jejího autora, kapitána Československé námořní plavby Jana 
Beka, odvolal nečekaný skon od nedokončeného díla. Lodě Liberty byly jeho velkou láskou a podařilo 
se mu shromáždit celý balík pozoruhodných údajů nejen o konstrukci tohoto famózního plavidla, ale 
také o provozu, o posádkách, které na lodích Liberty žily – ale také umíraly.
Problém byl v tom, že autor nestihl dát sebranému materiálu vnitřní strukturu, takže vyžadoval přeorga-
nizovat a doplnit. Proto ležel více než rok v nakladatelství, než jsem byl požádán, abych dílo kapitána 
Jana Beka uspořádal, popřípadě doplnil textem a připravil k vydání. Pokládal jsem si to za čest a abych 
co nejméně narušil původní text, jsou mé dodatky buď odděleny graficky, u samostatných kapitol nade-
psány mým jménem, zatímco původní nesou jméno Jana Beka, a v případě drobnějších doplňků ozna-
čeny jak Ediční poznámka.
Doufám, že i přes tento komplikovaný vznik je výsledné dílo právo tématu – že knížka bude čtenářům 
neokázale užitečná tak, jako byly lodě Liberty užitečné Spojencům, že českým milovníkům lodí přinese 
nejen zajímavá fakta, která by jinak museli pracně shánět z mnoha zdrojů, ale také připomene skuteč-
nost, jež se znovu stává aktuální – že svoboda moří je úhelným kamenem naší civilizace.

František Novotný
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Ukázka:
První loď třídy Liberty byla spuštěna na vodu 7. září 1941 v loděnicích Bethlehem Fairfield Yard v Baltimore a 

předána Námořní komisi USA o tři týdny později jako SS Patrick Henry.Vrcholu své výkonnosti dosáhly loděnice 
v Richmondu při stavbě SS Robert E. Peary, lodě, která byla postavena a spuštěna na vodu během čtyř dnů v 
listopadu 1942. Stejně jako mnoho dalších úspěchů, rekord ve stavbě SS Robert E. Peary měl své kořeny v sou-
těživosti mezi skupinami dělníků. Již při stavbě Hooverovy přehrady v Coloradu a dalších nechal H. Kaiser rozdělit 
osazenstvo stavby na dvě skupiny a denně se vyhlašovalo, která polovina dosahuje lepších výsledků. Stejné 
metody bylo použito v září 1942, když loděnice v Portlandu oznámila první rekord ve stavbě lodí spuštěním lodě 
Liberty na vodu za deset dní po položení kýlu a prezident Roosevelt se zúčastnil slavnostního křtu lodi.

To ovšem nezůstalo bez odezvy v Richmondu, 
kde vedení loděnice i dělníci zahájili přípravu na 
stavbu lodi číslo 440 v co nejkratším možném čase. 
Více než polovina svářecích a nýtovacích prací lodi 
číslo 440 byla hotova již před položením kýlu na 
skluzu číslo dvě loděnice Permanente Metals Cor-
poration dne 8. listopadu 1942. Příď byla dopravena 
na skluz ve dvou kusech dokonce již s namalova-
ným jménem lodi, záď ve třech částech. Celkem loď 
sestávala z devadesáti sedmi velkých sekcí. Závod 
s časem začal minutu po půlnoci 8.listopadu 1942, 
o dvě hodiny později byla hotova obšívka dna, za 
dvanáct hodin instalována strojovna, za dvacet čtyři 
hodiny dokompletován lodní trup a odzkoušena 
strojovna, třetího dne byla ustavena nástavba (již 
vybavená nábytkem, zrcadly, hodinami, věšáky 
a dokonce záchrannými vestami), čtvrtý den byly 
ukončeny nátěry a kabeláž a 12. listopadu 1942 v 
15.00 byla loď spuštěna na vodu a pokřtěna Robert 
E. Peary. Za čtyři dny, patnáct hodin a dvacet devět 

minut bylo sestaveno čtvrt milionu součástí lodě vážících kolem 6350 tun. Za další tři dny byla vystrojena u do-
končovacího nábřeží, 15. listopadu 1942 prošla zkouškami, byla převzata Námořní komisí a zařazena do služby. 
Nehledě na rekordní čas stavby loď dobře sloužila celých jednadvacet let až do červnu 1963, kdy byla sešrotová-
na v Baltimore.

Jestliže v roce 1942 průměrný čas na stavbu lodi 
třídy Liberty činil 108 dní, pak v roce 1943 to bylo již 
pouhých 50 dní. V témže roce produkovaly loděnice 
Spojených států tři lodě Liberty denně.

Poslední postavenou lodí třídy Liberty se stala 
SS Albert M. Boe, spuštěná na vodu 26. září 1945 
a převzatá 30. října 1945. Nesla jméno hlavního 
strojníka nákladní lodi armády Spojených států, 
který i po výbuchu lodi zůstal ve strojovně, aby za-
stavil stroje. Posmrtně byl vyznamenán Medaili za 
zásluhy ve službě obchodního loďstva.

Výraz „ošklivé káčátko“ k označení nákladní lodě 
třídy EC2 si novináři vypůjčili z rozhovoru preziden-
ta Spojených států Franklina D. Roosevelta s admi-
rálem Landem, vedoucím Námořní komise Spojených 
států, který nad projektem EC2 vedli: „Admirále, myslím, že tato loď nám velmi dobře poslouží,“ řekl president. 
„Uveze toho hodně. Není moc pohledná, že? Opravdové ošklivé káčátko.“

Novináři nebyli lichotivější. „Mořské pramice s tupou přídí povezou výzbroj do Británie,“ znělo ve článcích ko-
mentujících stavbu ohromné série lodí této třídy.

Oficiální klasifikační označení EC2-S-C1 přidělené Námořní komisí Spojených států poskytovalo základní 
charakteristiku lodi. EC znamenalo emergency cargo tj. „nouzová nákladní“, číslice 2 označovala délku lodi na 

vodorysce mezi 400 až 450 stopami (122 až 137,25 m), písmeno S 
znamenalo steam engine – parní stroj, a dodatek C1 pak specifické 
provedení nebo modifikaci základního modelu.

Admirál Emory Scott Land se pokusil zmírnit negativní dojem z 
EC2 a 27. září 1941, kdy bylo spuštěno na vodu prvních čtrnáct lodí 
typu EC2-S-C1, vyhlásil jako Liberty Fleet Day. Byla to slovní hříč-
ka, která jednak znamenala Den loďstva (lodí) Liberty, jednak Den 
loďstva Svobody. První ze spouštěných lodí nesla jméno americké-
ho patriota Patricka Henryho a právě jeho výrok „Give me Liberty or 
give me Death“ (Dejte mi svobodu, nebo mi dejte smrt) dal jméno 
nejen onomu dni, ale celé třídě lodí EC2.
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O autorovi:
Kpt. Ing. Jan Bek se narodil v roce 1943 ve Vsetíně. O pár let později se rodina přestěhovala do Prahy, 
kde také absolvoval převážnou část základní školy včetně nástavby, tzv. jedenáctiletky. Po absolvování 
jedenáctiletého studia nastoupil jako plavčík na tříměsíční stáž na námořní loď Republika a následně pak 
na Námořní akademii v Oděse.

Na toto období vzpomíná jeho kolega Kpt. Ing. Jiří Konár:
Jan Beka jsem poznal v září roku 1961 v Námořní akademii v Oděse, když jsme zde začínali studovat. 
Naši skupinu tehdy tvořilo jedenáct československých studentů – byli jsme vůbec první českoslovenští 
studenti v námořní akademii.
Byl jsem velitelem české Gruppy (skupiny), takže jsem je všechny, a tedy i Honzu Beka dobře poznal.
Z počátku měli sice Čechoslováci problémy s disciplínou, ale časem se vše uklidnilo. A nakonec patřili 
mezi nejlepší studenty námořní akademie. Prvních pět míst podle prospěchu za mé éry získali Češi a v 
této pětici byl i Honza Bek. Patřil k těm, jimž stačilo před zkouškou si přečíst učebnici, a druhý den u 
zkoušky vše znali.
Kursanti (to byl oficiální název studentů Námořní akademie) si nás Čechoslováků vážili a měli nás rádi. 
Stodevadesáticentimetrový Bek budil u sovětských studentů respekt už jenom postavou, oblíbili si ho ale 
i proto, že hrál dobře na trubku. Čechoslováci byli také dobří veslaři, což se rovněž hodnotilo. V Ná-
mořní akademii se hodně veslovalo – to přetrvalo ještě z carských dob. No a Jan Bek byl i skvělý veslař. 
Čechoslováci vyhráli v roce 1963 přebor Oděsy.

Po absolvování akademie v roce 1964 nalodil ve stejném roce jako palubní kadet na loď Lidice. Poprvé 
jako důstojník nastoupil ve funkci 3.palubního důstojníka na m/s Brno v roce 1965. Kapitánem malé 
plavby se stal v roce 1969 a následně nalodil ve funkci 1.palubního důstojníka na loď Košice. V roce 
1973 se Jan Bek stává kapitánem dálné plavby a v témže roce naloďuje poprvé ve funkci velitele na m/s 
Jiskra. V letech 1980-1984 vystudoval vysokou námořní školu ve Štětíně.

Opět vzpomíná jeho kolega Kpt. Ing. Jiří Konár:
Po skončení Námořní akademie v roce 1964 se naše cesty s Honzou Bekem rozešly. Setkal jsem se s ním 

až po letech na lodi Bratislava. On byl veli-
tel, já druhý palubní důstojník. Potom jsem 
se s ním znovu setkal na lodi Karlovy Vary. 
Tuto loď jsme přebírali v Cardiffu, Honza 
Bek byl opět velitel, já již první palubní 
důstojník. Jak po pracovní stránce, tak i po 
stránce osobních vztahů byla spolupráce 
perfektní.
Pak jsem se s Janem Bekem již setkával pou-
ze na školeních, na výjezdních školeních na 
Kladně nebo na podnikové chatě.
Honza Bek byl zdravě ctižádostivý, dálkově 
si udělal vysokou námořní akademii ve Ště-
tíně a prosazoval to i u ostatních důstojníků, 
kteří absolvovali střední Námořní akademii. 
Patřil k nejlepším kapitánům, které naše 
loďstvo mělo.

Po více než 45 letech strávených na moři, 
z toho 33 let ve funkci velitele lodi, se kpt. 
Jan Bek v roce 2006 ze zdravotních důvodů 
loučí se životem na moři. V roce 2007 na 
následky zdravotních problémů zemřel. Čest 
jeho památce.
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