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Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou publikace, která je první svého druhu a přináší unikátní obrazové sdělení o době, 
kdy lidé z českých zemí sloužili ve válečném námořnictvu.1 Myšlenka přiblížit odborné i laické veřejnosti jedinečnou 
kolekci obrazového materiálu, zobrazující rakousko-uherské válečné námořnictvo (k. u. k. Kriegsmarine) na moři i v pří-
stavu, se zrodila již před dvěma lety, kdy se koncipoval dlouholetý badatelský záměr „Historický fotografický materiál 
– identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových 
institucí“,2 který byl podán v rámci Programu národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.

Předkládaná publikace je pro přehlednost koncepčně rozdělena na dva samostatné tematické okruhy, z nichž první 
zahrnuje deset studií k dějinám rakousko-uherského válečného námořnictva. Jaroslav Jelínek přibližuje vývoj historiogra-
fie reflektující téma K. u. k. Kriegsmarine ve fotografii a následně Jan Hozák vysvětluje původ fotografických sbírek, které 
si čtenář může prohlédnout v publikaci. Předmětem Hozákova zájmu jsou i důvody vzniku fotografie, ať už se jednalo 
o momentku pořízenou námořníkem pro svoji rodinu či snímek od profesionálního fotografa. Autor Jiří Novák zodpoví-
dá čtenáři otázku, jak to bylo se vznikem rakousko-uherské námořní moci na Jadranu a její role v období první světové 
války, kdy válečné námořnictvo víc než úspěšně hájilo pobřeží rakousko-uherské monarchie před nepřátelskými silami. 
Libor Jůn se vrací o pár let zpátky do doby, kdy se zrodila italská námořní moc, jež se pod heslem Mare nostrum pokusila 
vytlačit mladé rakouské námořnictvo z jeho pozic na Jadranu. V nastalé válce porazili Rakušané v roce 1866 italskou 
flotilu u ostrova Lissy (dnes Vis) a tato bitva, v 19. století druhá největší po Trafalgaru, znamenala pro mnohem slabší 
rakouské námořnictvo mimořádný úspěch. V příspěvku Andreje Žiarovského se lze blíže seznámit s rakousko-uherskou 
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lodní konstrukční školou, zejména s důrazem na stavbu nejmocnějších jednotek na moři, bitevních lodí. Příspěvek je o to 
významnější, uvědomíme-li si, jakou úlohu na počátku 20. století hrál průmysl v českých zemích při budování moderního 
válečného námořnictva. Nejeden konstruktér válečných lodí tehdy pocházel ze srdce Evropy. Příkladem může být Siegf-
ried Popper narozený v Praze, který svou kariéru u K. u. k. Kriegsmarine zakončil s titulem generální lodní inženýr. Autor 
v dalším svém příspěvku opouští prostředí lodních trupů, děl a přesouvá se do roviny osobní, kdy nám přibližuje život 
a kariérní vzestup vysokého důstojníka Johanna von und zu Liechtenstein z vedlejší větve knížecího rodu. Princ Johann 
byl atypickým představitelem vysokého šlechtice, neboť nebylo v císařství velkou tradicí, aby takto vysoce postavený 
aristokrat šel k námořnictvu. Pro jeho vrstevníky byla častější služba v diplomatickém sboru monarchie či pokračování 
v rodinných tradicích u pozemní armády. Johann nakonec dosáhl na konci první světové války významné hodnosti kapi-
tána řadové lodě a o jeho schopnostech vypovídá i fakt, že byl v roce 1918 jmenován velitelem rychlého křižníku S.M.S. 
Novara, který patřil se svými sesterskými loděmi k tahounům války na Jadranu. V posledním příspěvku nám paní Jarmila 
Urbanová umožňuje nahlédnout do osudu třech námořníků, kteří narukovali v době války k válečnému námořnictvu. 
Otec paní Urbanové František Lněnička a jeho dva vrstevníci Alois Brejcha a František Gargulák byli typičtí představitelé 
rekrutů z českých zemí. Díky své technické odbornosti byli předurčeni ke službě u námořnictva, a to ve vysoce technicky 
náročných profesích.

Druhá část publikace se zabývá samotným tématem fotografií, na kterých je zachyceno dění na moři i na lodích. Ja-
roslav Jelínek se rozhodl vybrat z téměř tisícovky fotografií, jež se podařilo v rámci projektu shromáždit ze sbírek muzeí, 
zámků i soukromých osob, ty nejreprezentativnější, popsat je a tím je zpřístupnit široké veřejnosti. Původní plán řadit 
fotografie do tematických celků podle původce byl nahrazen klasickou ideou vytvořit sedm okruhů podle typu lodí. Zde 
se od počátku ukazovalo, že největší zájem fotografů vzbuzovaly tehdejší vládkyně moří – bitevní lodě. Z tohoto důvodů 
je sekce bitevních lodí nejobsáhlejší. Nemůžeme to mít autorům fotografií za zlé, že více opomíjeli zajímavé, ale mnohem 
menší a i jednoduší typy lodí jako například torpédoborce, torpédovky či ponorky. Před sto lety byla bitevní loď symbolem 
síly a pokroku, které lidstvo na poli techniky dosáhlo.

Základní popis fotografie tvoří charakteristika děje na snímku, zeměpisná lokace (lze-li ji určit), dále pak rok, kdy byla 
fotografie pořízena, a v neposlední řadě i autorství, pokud je známo. Popis fotografií Jaroslav Jelínek prováděl na základě 
heuristiky dobových pramenů, technických výkresů lodí a odborných publikací. V určitých případech se podařilo určit 
přesný název lodě3 i dobu, kdy byl snímek pořízen, ale takovýchto případů není mnoho. Většinou se autor musel spokojit 
s co možná největším zúžením možností, hlavně v oblasti datace fotografie.4

Na závěr bychom rádi poděkovali všem institucím, které nám během výzkumu vycházely vstříc a umožnily nám pub-
likovat fotografie nacházející se v jejich péči. Jmenovitě se jedná o Archiv Národního technického muzea, Státní oblastní 
archiv v Plzni (zde patří veliký dík správkyni fondu Škodových závodů paní Mgr. Ladislavě Nohovcové) a dále pak o Národní 
památkový ústav, pracoviště Mnichovo Hradiště a Konopiště. Bohumilu Auingerovi jsme velmi zavázáni za to, že nám za-
půjčil fotoalbum po svém předkovi Františku Benetkovi.

V neposlední řadě patří veliký dík digitalizačnímu oddělení Národního technického muzea pod vedením Bc. Magda-
leny Buriánkové, jež se s velikým pracovním nasazením a profesionalitou zhostilo veškeré digitalizace fotografického 
materiálu a následných grafických úprav.
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Bitevní loď S.M.S. Babenberg, circa 1906–1913, neznámý fotograf  

– kolorovaný diapozitiv 8,5 x 8,5 cm, SOA Plzeň, f. Podnikový archiv Škodových závodů, kolorované diapozitivy

p 

Bitevní loď S.M.S. Babenberg, září-říjen 1903, Alois Beer  

– pozitiv 23 x 34 cm, SOA Plzeň, f. Podnikový archiv Škodových závodů, album 94

Třetí a poslední z postavených bitevních lodí třídy Habsburg byla bitevní loď S.M.S. Babenberg. Lodě třídy 

Habsburg měly díky vysokým nástavbám nezaměnitelnou siluetu, kterou jim dal jejich tvůrce Siegfried Popper.
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Bitevní lodě S.M.S. Monarch, S.M.S. Wien, S.M.S. Budapest, přístav Pula, circa 1907–1908,  

neznámý fotograf – pozitiv 7 x 10 cm, Archiv NTM, f. 800, P 27.608g

t 
Bitevní loď S.M.S. Monarch, přístav Pula, circa 1909–1912, neznámý fotograf  

– kolorovaný diapozitiv 8,5 x 8,5 cm, SOA Plzeň, f. Podnikový archiv Škodových závodů, kolorované diapozitivy

Pohled na příď a komín bitevní lodě S.M.S. Monarch. Fotografie byla pořízena v době, kdy se loď nacházela  

v tzv. druhé rezervě válečného námořnictva. V pozadí na moři je vidět silueta bitevní lodě třídy Radetzky.
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