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ÚVODEM 

Největší událostí Vojenského ústředního  archivu 
v  roce 2014 bylo jeho přestěhování do  nového 
objektu. Již několik let jsem avizoval, že se blíží 
okamžik, kdy náš archiv opustí  architektonicky 
významný objekt Invalidovny v pražském Karlíně. 
Tato budova technicky archivnímu účelu dlouho-
době nevyhovovala a  její nutná rozsáhlá rekon-
strukce by znamenala nejen značné výdaje a čas, 
ale donutila by archiv i tak k rozsáhlému stěhování. 
Již skoro 25 let se hledaly možnosti jeho trvalého 
přesídlení. Nakonec k tomu došlo v důsledku ka-
tastrofálních povodní v roce 2002. Nejlepším řeše-
ním se ukázala být stavba v Praze 6 –  Ruzyni, která 
po generální opravě vytvořila pro archiv moderní 
zázemí, pracovníkům zajistila lepší pracovní pod-
mínky a badatelům poskytuje příjemné prostředí.

Odkaz na Vojenský ústřední archiv najdeme v tiráži stovek publikací. Málokterý autor, zabý-
vající se vojenskou historií Československa, se obejde bez spolupráce s naší institucí. Jsme za-
konzervovanou pamětí a vlastně i  svědomím českého národa. Naším posláním je zároveň 
dbát o fyzický stav dokumentů a snažit se o jejich uchování i pro příští generace. Náš archiv 
nemá přitom pouze resortní význam. Se svojí skladbou archivních fondů a sbírek má veliký 
význam i pro národní dějiny (hlavně 20. století), ale v případě dějin 2. světové války i význam 
evropský.

Vojenský historický archiv vykonával svoje odborné činnosti v první polovině roku 2014 ještě 
v budově Invalidovny. V tomto období úspěšně ukončil generální inventuru svých archiválií. 
Provedení generální inventury pomohlo evidenčně a lokačně připravit archiválie ke stěhová-
ní. Byl to jeden ze dvou základních předpokladů připravovaného stěhování archivu. Druhým 
základním předpokladem pro stěhování bylo připravit k tomu archiválie po fyzické stránce. 
I zde se navázalo na činnosti z roku 2013. Pokračovalo se v masivním měřítku s výměnou 
starých kartonů a tvrdých desek, dále s vlastní dezinfekcí archiválií (proti výskytu plísní i pre-
ventivně) i s dezinfekcí v Národním archivu. Realizaci všech výše uvedených činností v pod-
mínkách Invalidovny je nutné zvlášť ocenit. Vedle plnění těchto základních úkolů běžela 
v omezené míře i úřední a badatelská agenda.
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V  měsících květen až září 2014 proběhlo přestěhování Vojenského historického archivu 
do nového archivního objektu v Ruzyni. Projevila se dobrá připravenost archivářů na tuto 
vrcholnou akci roku. Díky tomu, a také dobré součinnosti se stěhovací firmou, nedošlo v prů-
běhu celé akce k poničení ani k ztrátě žádné archiválie. Zvlášť chci vyzvednout nasazení archi-
vářů při dokončení stěhování archivu v říjnu – listopadu 2014, které proběhlo mezi SA AČR 
v Olomouci, Národním archivem a Ruzyní. Tato etapa stěhování (také fyzicky náročná) byla 
provedena již samotnými archiváři. Oceňuji nejenom fyzické nasazení archi vářů, ale i  to, 
že se tyto činnosti realizovaly v době uvolnění vyřizování agend směrem k veřejnosti. Bada-
tel na byla sice otevřena stejně jako v první polovině roku v omezené míře, ale v plné míře 
se rozjelo vyřizování úřední agendy. Veřejnost byla lačná, i vzhledem k 100. výročí 1. světové 
války, hlavně po informacích o účasti svých předků ve Velké válce a také po dalších genea-
logických informacích. V posledních měsících roku bylo ve VHA vyřízeno cca 1 600 tako-
výchto žádostí.

Hned po  přestěhování do  Ruzyně obnovilo v  červnu 2014 svoji činnost digitalizační pra-
coviště VHA. Prakticky po celý rok se nepřestalo pracovat na počítačové databázi padlých 
v 1. světové válce. Ještě před stěhováním byla na internetových stránkách Vojenského ústřed-
ního archivu umístěna databáze padlých za  rok 1914. Koncem roku 2014 se dokončovala 
databáze padlých za rok 1915 a začala se tvořit již za rok 1916. Zároveň se podnikly kroky 
k umístění prvních digitalizovaných produktů VHA na internetových stránkách. Rok 2015 
by měl být v tomto směru určitým přelomem.

Poté, co se Vojenský historický archiv v záři přestěhoval z Invalidovny, byla odboru archivní 
správy a spisové služby MV ČR zaslána žádost o přezkoumání skutečností, jestli archiv spl-
ňuje v novém objektu všechny akreditační podmínky dané paragrafem 61 zákona o archiv-
nictví (zákon 499/2004 Sb.). Dne 7. října 2014 jsem obdržel kladné vyjádření ředitele odboru 
archivní správy a spisové služby MV ČR se závěrem, že Vojenský historický archiv je plno-
hodnotně akreditovaným specializovaným archivem. Považuji to vedle přestěhování archivu 
za největší úspěch v roce 2014. Tímto se úspěšně završilo mnoholeté úsilí vojenských archivá-
řů o získání důstojného, současné době odpovídajícího archivního pracoviště.

Vojenský ústřední archiv/Vojenský historický archiv napomáhá k úspěšnému bádání všem, 
kteří se na něj obrátí o pomoc. Vojenský archiv má nyní nové podmínky k tomu, aby ne-
jenom odpovídajícím způsobem pečoval o  archiválie, ale také poskytoval kvalitní služby 
všem zájemcům o studium zde uložených archiválií. Přál bych si, aby byl Vojenský historický 
 archiv i v nových prostorách institucí váženou a ceněnou a stále naplňoval heslo archivářů 
„SINE PRAETERITIS FUTURA NULLA“.

                                                                                                                   Mgr. Josef ŽIKEŠ  
ředitel Vojenského ústředního archivu
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO 
ARCHIVU ZA ROK 2014 
PhDr. Július Baláž, CSc., ředitel VHA/VÚA

Sídlo archivu
Sokolovská 136, 186 00 Praha 8 – Karlín
od září 2014: Pilotů 217/12, 160 01 Praha 6 – Ruzyně 

Kontakty
Ředitel Vojenského ústředního archivu    
 tel.: 973 213 301 
fax: 973 213 308 
e-mail: podatelna@vuapraha.cz

Ředitel Vojenského historického archivu
 tel.: 973 213 350  
fax: 973 213 308  
e-mail: podatelna@vuapraha.cz

Zřizovatel archivu:
Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn 
do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpeč-
nosti MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.): 
VHA je v  § 80 odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými 
 archivy. V září 2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, že splňuje pod-
mínky k akreditaci (§ 61 zákona).

Vojenský  historický  archiv
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I.  PERSONÁLNÍ PODMÍNKY V ARCHIVU 

Funkce Personální obsazení Odborný zájem, správce
ředitel VHA PhDr. Július BALÁŽ, CSc. fondy a sbírky z let 1939–1945
Vedoucí 1. odd. VHA,  
zástupce ředitele Mgr. Ivan URMINSKÝ fondy a sbírky I. čs. odboje 

a čs.  armády z let 1918–1939

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Miroslav JELEN
fondy a sbírky II. čs. domácího  odboje 
a fondy a sbírky čs. armády z let 
1918–1939

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Jana JELENOVÁ  
(SÁGNEROVÁ)

rakouské fondy a sbírky do roku 1918,  
fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská 
personální dokumentace;  
Od 30. 6. 2013 – mateřská dovolená; 
Od 1. 7. 2014 Mgr. Jan ZÁMEČNÍK

Archivář 1. odd. VHA PhDr. Milan MORAVEC 
fondy a sbírky II. čs. vojenského 
odboje, fondy a sbírky z let 1939–1945 
(na tabulce Mgr. M. MALÉ - mateřská 
dovolená od dubna 2013)

Archivář 1. odd. VHA Mgr., Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D. 
rakouské fondy a sbírky do roku 1918, 
vojenská personální dokumentace, 
fondy a sbírky z let 1939–1945

Vedoucí 2. oddělení VHA RSDr. Vladimír ŠLOSAR fondy a sbírky po roce 1945
Archivář 2. odd. VHA Mgr. Martin DUBÁNEK fondy a sbírky po roce 1945

Archivář 2. odd. VHA Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ fondy a sbírky po roce 1945

Archivář 2. odd. VHA RSDr. Petr HOFMAN 
fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská 
personální dokumentace; fondy 
a sbírky po roce 1945

Archivář 2. odd. VHA Ing. Petr KADLEC fondy a sbírky po roce 1945

Vedoucí 3. odd. VHA promovaná historička  
Alena JIRÁSKOVÁ 

badatelna VHA, evidence archiválií 
a archivních souborů VHA (NAD)

Archivářka 3. odd. VHA Mgr. Zuzana PIVCOVÁ.  
Od 1. 5. 2014 Mgr. Martin FLOSMAN 

badatelna VHA, vojenská personální 
dokumentace, fondy a sbírky 
z let 1939–1945

Archivářka 3. odd. VHA Viera ŽIŽKOVÁ fotoarchiv VHA

Vedoucí skupiny digitalizace Vladislav KUSKO 
digitalizace fondů VHA,  
evidence archiválií a archivních 
souborů VHA (NAD)

Archivářka skupiny digitalizace Zdeňka PUSTAYOVÁ digitalizace fondů VHA

Archivář skupiny digitalizace Mgr. Martin FLOSMAN.  
Od 1. 5. 2014 Mgr. Zuzana PIVCOVÁ digitalizace fondů VHA

Vojenský  historický  archiv
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Počet systematizovaných míst ve VHA od 1. 1. 2011 17
Skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2014 17

V  roce 2014 došlo v  personální oblasti k  několika změnám. Nejvýznamnější byl pře-
sun Dr.  Petra Hofmana na  tabulku Dr.  Pavla Minaříka, CSc., který ukončil působení 
ve VHA na vlastní žádost k 31. 12. 2013. K 1. 5. 2014 došlo k výměně na 3. oddělení mezi 
Mgr.   Zuzanou Pivcovou a Mgr. Martinem Flosmanem. Od 1. 7. 2014 se obsadila i tabulka 
po Mgr.  Janě Jelenové (mateřská dovolená) na 1. oddělení. Systemizovaná místa ve VHA, 
kromě úseku digitalizace (3. odd. VHA), která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále 
představovala pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle 
zařazení (viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archi-
válií, jejich zpracování a správu atd. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou 
budov, autoprovozem a  informatikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo 
řediteli Vojenského ústředního archivu. Týká se to i konzervace a restaurování.

Badatelna VHA/ VÚA na Ruzyni
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II.  PŘEHLEDY O CELKOVÉM MNOŽSTVÍ,  
FYZICKÉM STAVU A ZMĚNÁCH  
U ARCHIVÁLIÍ ULOŽENÝCH VE VHA 

Zá
kl

ad
ní

 so
uh

rn
né

 in
fo

rm
ac

e 
ze

 zá
kl

ad
ní

 e
vi

de
nc

e 
N

AD

Vojenský  historický  archiv



11

Po
čt

y 
a 

ve
lik

os
t a

rc
hi

vn
íc

h 
so

ub
or

ů 
čl

en
ěn

é 
po

dl
e 

ev
id

en
čn

íc
h 

st
at

us
ů

Vojenský  historický  archiv



12

Statistika GI archivu: 610000040 Vojenský historický archiv
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Statistika GI 2013 archivu: 610000040 Vojenský historický archiv
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III.  VÝBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ 
ARCHIVÁLIÍ

1.  Předarchivní péče – skartační dohled ve správních archivech VÚA

a) Skartační dohledy se u VÚA/SA MO v roce 2014 nerealizovaly. V případě VÚA/SA AČR 
Olomouc se v  roce 2014 realizoval jeden dohled na skartační řízení u justiční dokumen-
tace ročníku 1982 (ve dnech 1. – 4. 12. 2014 Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec), který navazoval 
na předchozí dohledy. Celkem bylo do řízení zařazeno 10 470 složek (svazků), z nichž 
bylo za archiválie vybráno 1 715 složek vojenských soudů a prokuratur v rozsahu 158 kar-
tonů. Vybrané dokumenty budou převzaty do VHA na jaře roku 2015. Do nového objektu 
se přestěhují společně s již vybranými archiváliemi v minulých letech.

b) Pracovníci VHA nebyli v  roce 2014 ze strany Správního archivu MO požádáni o  účast 
na odborném archivním dohledu na vyřazování písemností ve spisovnách (POI) MO ČR.

2. Evidence archiválií a archivních pomůcek

Vedení a doplňování evidenčních karet NAD: V rámci realizace GI archiválií ve VHA (do-
končené v dubnu 2014) a následném zaznamenání všech vnějších změn v evidenci archiválií 
(ke kterým došlo v době realizace GI, tzn. v  letech 2013–2014) došlo v evidenci archiválií 
ve VHA ke změnám. V případě vnějších změn to bylo 139 (136 přírůstků a 3 úbytky), u vnitř-
ních to bylo 1014 změn. Jejich přehled nám poskytují statistiky těchto změn (viz Tab. č. 5 
a Tab. č. 6 na str. 15). 

8. ledna 2015 byly zaslány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem v  Praze 
(podle zákona č. 499/2004 Sb., o  archivnictví a  spisové službě – úplné znění zákona 
č. 239/2012 Sb.) v elektronické podobě aktuální evidenční karty NAD (základní evidence 
archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k  31. 12. 2014.

Vojenský  historický  archiv
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Statistika členěná podle typu vnitřních změn (počet a metráž změn) – 20. 01. 2015

Základní statistika vnějších změn – 20. 01. 2015
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3.   Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA

a) Databáze legionářů z 1. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských 
jednotek za  II. sv. války byly od  října 2005 zveřejněny na  internetové stránce VÚA  
(www.vuapraha.cz). Od jara 2006 dochází k jejímu vylepšení, hlavně na základě připomí-
nek, které chodily do archivu z řad veřejnosti. Obdobným způsobem se databáze vylep-
šovala i v roce 2014.

b) Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války. V doplňování a vylepšo-
vání databáze se pokračovalo i v roce 2014, a to stejným způsobem jako v případě data-
báze čs. legionářů.

c) Databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2014 Vojenský historický archiv pokračoval 
ve vytváření této databáze. V roce 2014 se do počítačové databáze padlých v 1. světové vál-
ce vybírali z příslušné kartotéky (tzv. zelená kartotéka) již osoby, které padly v roce 1915. 
Ke konci roku se začala databáze doplňovat o osoby padlé v roce 1916. K 31. 12. 2014 bylo 
v databázi 98 734 záznamů. V roce 2014 bylo vytvořeno 34 656 nových záznamů. Se zve-
řejněním padlých (na internetu) v roce 1914 (opravená verze) i za rok 1915 (ještě neopra-
vená verze) se počítá v únoru 2015. V souvislosti s tvorbou této databáze byla v roce 2014 
dokončena digitalizace tzv. bílé kartotéky padlých v  1. světové válce. Je  předpoklad, 
že ve vylepšené podobě bude zveřejněna na internetových stránkách VÚA na jaře 2015.

4.  Zpřístupňování archivních fondů a sbírek

a) Na 2. oddělení VHA nebylo v roce 2013 realizováno zpřístupňování nových fondů.  Hlavní 
důraz byl nadále postaven na rekonstrukci zaplavených fondů a jejich přípravu na stěho-
vání do nového objektu. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky 2. oddělení i v roce 2014, 
hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 17 285 stránkách archiválií 
zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

b) Na 1. oddělení VHA se v roce 2013 nezačalo s inventarizací žádného nového fondu. Hlav-
ním důvodem této skutečnosti byl nadále enormní rozsah tzv. úřední agendy. V prvním 
pololetí k  tomu přibylo dokončování generální inventury archiválií a archivních fondů 
ve VHA. Ve druhém pololetí pak probíhalo stěhování archivu do nového objektu.

Výsledky GI archiválií ve VHA byly zaslány MV ČR 23. 4. 2014. Dne 7. 5. 2014 byly zaslány 
ještě doplňky.
Archiv pokračoval ve  zpracování různých databází. Na  internetu byla umístěna databáze 
padlých v 1. světové válce za rok 1914. I když se avizovalo posunutí zveřejnění vojenských 
matrik na internetových stránkách VÚA až v roce 2017, usilovně se po přestěhování archivu 
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přistoupilo k urychlení tohoto kroku. Je zde velký předpoklad, že k částečnému zveřejnění 
matrik dojde již v roce 2015.

5.  Využívání archiválií

Úřední a  badatelská agenda: Badatelna archivu byla v  roce 2014 z  provozních důvodů 
veřejností uzavřena. Toto opatření souviselo s GI archiválií a archivních fondů, přípravou 
archiválií a jejich následným přestěhování do nové archivní budovy v roce 2014. Studium 
archivních pramenů k vojenským dějinám bylo umožněno v omezené míře pouze pro slu-
žební badatele (hlavně pro pracovníky Vojenského historického ústavu) a badatele zapojené 
do  grantových nebo jiných rozsáhlejších vědeckých projektů z  vědeckých ústavů a  vyso-
kých škol. Badatelna poskytovala svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, 
Vyhláš ky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve  znění Vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.) a  zákona 
o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona č. 329/2012 Sb.).

Do  září 2014, tj. do  přestěhování archivu, došlo i  k  výraznému omezení úřední agendy. 
Omezení se týkalo v podstatě soukromých žádostí (i v těchto případech se to však netýkalo 
žádostí souvisejících se správním řízením), žádosti státních institucí nebo orgánů územně 
správních celků se vyřizovaly dále. Všechna omezení v  této oblasti skončila v  září 2014. 
Poté nastal enormní nárůst žádostí směřujících hlavně k padlým v 1. světové válce, genealo-
gickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence čs. legionářů. V roce 2014 
se z agend vyplývajících z konkrétního zákona dále vyřizovala pouze agenda vztahující se 
ke 3. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) a ke službě v PTP. Archiv vyřídil 65 žádostí o informace 
k zákonu č. 262/2012 Sb. a 59 ke službě v PTP.

V roce 2014 vyřídili pracovníci VHA 608 žádanek pro badatele a 2 652 dopisů, z toho 627 re-
šerší pro instituce a úřady, 1 920 bylo soukromých podání. 105 podání bylo vzato na vědomí 
bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na badatelnu 
(blíže viz tabulky č. 1, 2, 3).

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Rok Celkem 1. odd. 2. odd. 3. odd. + Ř VHA
2009 2 760 1 816    688 197 + 59 Ř VHA
2010 3 440 2 155    964 272 + 49 Ř VHA
2011 3 560 2 227 1 060 231 + 42 Ř VHA
2012 3 841 2 193   (171 brig.) 1 420 184 + 44 Ř VHA
2013 2 757 1 539   (552 brig.) 1 056 127 + 35 Ř VHA
2014    608    337   (111 brig.)    239 23 + 9 Ř VHA
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Tabulka č. 2 – úřední agenda

Rok Celkem 1. odd. 2. odd. 3. odd. + Ř VHA
2009 2 628 1 709 429 360 + 130 Ř VHA
2010 3 334 2 297 535 353 + 149 Ř VHA
2011 3 189 2 340 452 270 + 127 Ř VHA
2012 3 832 2 759 649 263 + 161 Ř VHA
2013 3 253 2 322 649 144+ 138 Ř VHA
2014 2 652 2 046 350 162 + 94 Ř VHA

Tabulka č. 3 – vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

Pracovník Dopisy Žádanky
Baláž   94     9
Urminský 169     8
Jelen 348   49
Zámečník 455     5
Heřmánek 279   27
Moravec 433 104
Hofman 180     2
Flosman 151   31
Šlosar   82   92
Dubánek 127   52
Dvořáková   51   26
Kadlec   87   69
pracovníci na dohodu   34 111
Jirásková   77   22
Pivcová      7     1
Žižková   78     0

Celkem 2 652 608

Vojenský  historický  archiv
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6.  Činnost badatelny a fotoarchivu

Činnost badatelny v roce 2014
a) počet přihlášených badatelů: 69 (ČR – 62, zahraničí – 7)
b) počet badatelských návštěv: 336 (ČR – 323, zahraničí – 13)
c) vyúčtované peníze za kopie a další služby: cca 80 000,- Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2014

a) počet přihlášených badatelů: 7 (ČR – 6, zahraničí – 1)
b) počet badatelských návštěv: 23 (ČR – 22, zahraničí – 1)
c) počet naskenovaných snímků: 318 ks

Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla i při omezeném provozu v první polovině 
roku 2014 na dobré úrovni. Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška 
MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 2012 ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Používání 
vlastních reprodukčních zařízení badateli na pořizování studijních reprodukcí u všech typů 
archiválií ve  VHA nadále vylepšovalo možnosti studia pro badatele. Často se předkládalo 
i více archiválií na jednu návštěvu než určuje BŘ. Zásadní změna v oblasti fungování badatel-
ny a poskytování služeb archivem nastane v lednu 2015, kdy se archiv po přestěhování otevře 
široké veřejnosti. Od října 2014 byla badatelna opět v provozu v omezené míře pro služební 
badatele. V novém objektu má mít badatelna rozšířenou otevírací dobu i na pondělí. Počítá 
se samozřejmě i s digitální badatelnou. V roce 2014 pokračovala digitalizace fondů VHA až 
od června, po přestěhování pracoviště do Ruzyně. V roce 2014 bylo z toho důvodu ve VHA 
digitalizováno pouze 76 871 stran archiválií.

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2014 také na dobré úrovni. I tady 
platí, že služby veřejnosti byly omezeny, v době stěhování archivu (květen až září 2014) úplně 
zastaveny. Zájem o fotografie jako přílohy do publikací i na různé výstavy nebo do dokumen-
tárních filmů ale přetrval po celý rok.

Vojenský  historický  archiv
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IV.  STAV ARCHIVÁLIÍ 

1.  Fyzická ochrana archiválií

V prvním pololetí 2014 se pokračovalo v přípravě archiválií ke stěhování. Vedle provádění 
dezinfekce v Národním archivu (cca 9 500 kartonů a počítá se s dezinfekcí asi 9000 kartonů 
i v roce 2015) se dezinfikovalo i vlastními prostředky. Realizovali to vedle pracovníků z kni-
hařské a konzervátorské dílny VÚA i archiváři VHA spolu s pracovníky na „dohodu“. Nadále 
se pokračovalo také v rozsáhlé výměně kartonů a tvrdých desek s tkaničkami. Archiv vyvinul 
maximální úsilí k zamezení přenesení prachu a plísní do nového archivního objektu vybave-
ného již vzduchotechnikou. Po přestěhování archivu se dokončovaly některé činnosti, zapo-
čaté ještě v budově Invalidovny. Vedle toho se prováděla kontrola teploty a vlhkosti v nových 
prostorách. Po uvedení vzduchotechniky v objektu na Ruzyni do provozu docházelo ještě 
k občasným výpadkům. Nastavení hlídaných parametrů ve skladech se děje již přes počítač, 
čímž není problém jejich výkyvy odstranit.

Teplota a  relativní vlhkost vzdu-
chu v  prostorách pro uložení ar-
chiválií v  budově Invalidovny se 
sledovaly průběžně. V nové budo-
vě se tyto hodnoty sledovaly ve vy-
braném skladu. Údaje z  tohoto 
sledování se  přikládaly k  žádosti 
s  doklady o  splňování akreditač-
ních podmínek VHA v  novém 
objektu.  V  budově Invalidovny 
se nejnižší teploty opět naměřily 
v lednu a únoru 2014 ve skladech 
na západní chodbě (kolem 0 °C), 
nejvyšší teplota ( kolem +  24  °C) 
se  naměřila ve  skladech na  jižní 
chodbě v  červenci a  srpnu 2014. 
Nejnižší relativní vlhkost byla 
v červenci 2014 v jižních skladech 
– 48 %, nejvyšší na přelomu měsí-
ců leden a únor 2014 v severních 
a západních skladech – 66 %.  

Pohled do nového depa v Ruzyni
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2.  Stěhování archiválií do nového archivního objektu v Ruzyni

Stěhování Vojenského historického archivu do nového objektu v Ruzyni začalo 19.  května 
2014. Jako první se stěhovalo digitalizační pracoviště, následovala ji badatelna s  pří-
ruční knihovnou. Samotné stěhování archiválií z  Invalidovny do  Ruzyně bylo ukončeno 
11. 9. 2014. Bylo přestěhováno cca 133 000 kartonů, dále cca 11 200 knih, sbírky map, plánů, 
plakátů, předpisů a desítky kartoték. V měsících říjen až prosinec došlo ještě k přesunům 
archiválií mezi Invalidovnou, SA AČR v Olomouci, Národním archivem (zabezpečení od-
vozu de zin fi ko va ných archiválií do nového objektu a navezení nových archiválií k dezin-
fekci v roce 2015 z SA AŘC v Olomouci) a objektem v Ruzyni. V přesunech archiválií mezi 
 Ruzyní a SA AČR v Olomouci se bude pokračovat i v  roce 2015 (převzetí justiční doku-
mentace). Také se  budou realizovat přesuny archiválií mezi Ruzyní a Národním archivem 
v rámci dezinfekce archiválií VHA.    

Stěhování archiválií v budově Invalidovny
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Stěhování achiválií VÚA-VHA po dezinfekci z Národního archivu do nových prostor v Ruzyni 

Stěhování těžkých knih dalo všem 
„pořádně zabrat“  

Těžká stěhovací parta příslušníků VÚA-VHA 
před novým archivem 
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Část knih se již nevešla do kompaktních regálů a musela být uložena do běžných regálů  
na chodbu nové budovy

Drtivá většina archivních kartonů byla přestěhována v těchto klecích

Vojenský  historický  archiv
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3.  Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2014)

V roce 2014 nedošlo v této oblasti k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie 
AKP byly po listopadu 2013 uloženy v nové archivní budově v Ruzyni. Po ukončení stěhování 
archivu byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci. Originály zůstaly i nadále v trezo-
ru ředitele VHA. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny je i jeden výtisk 
lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením AKP.

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917   
(evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

 – AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), jeho fyzický stav je velmi dobrý;
 – nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy;
 – AKP je uložena v originálu spolu s  jednou studijní kopii (studijní kopie je založena 

i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA, (AKP i trezor 
jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu);

 – v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu, 
ostatní jsou od září 2014 uloženy ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943   
(evidenční číslo AKP – 43, z roku 1980)

 – AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, jeho fyzický stav je dobrý;
 – nebyly u ní provedeny konzervační zásahy, časem bude zásah nutný kvůli použitému 

psacímu prostředku – obyčejná tužka (pravděpodobně po přestěhování archivu);
 – AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v pří-

slušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA (AKP i trezor jsou 
označeny písmeny KP v červeném kruhu);

 – v případě této AKP je pořízem mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a  fotokopie 
jako studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fo-
tokopie) jsou od září 2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945   
(evidenční číslo AKP – 44, z roku 1980)

 – AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, jeho fyzický stav je dobrý;
 – nebyly u ní provedeny konzervační zásahy;
 – AKP je uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i v pří-

slušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA (AKP i trezor jsou 
označeny písmeny KP v červeném kruhu);

 – v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako 
studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od září. 2014 
ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

Vojenský  historický  archiv



25

Stěhování archiválií v budově Invalidovny
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V.  ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
ARCHIVU (VÝBĚR) 

 ■ Činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v nařízení Ř VÚA č. 1/2013.
 ■ Zabezpečení exkurzí ve VÚA/Invalidovně – SOA Praha, 4. 6. 2014; Nadační fond pro za-

čleňování handicapovaných občanů do pracovního procesu, 29. 9. 2014 (Mgr. Heřmánek, 
PhDr. Baláž).

 ■ Účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2013 v Komorním Hrádku, 17. 2. 2014 (VHA).
 ■ Prezentace VHA  pro ČIS, Národní archiv, 20. 2. 2014 (PhDr. Baláž).
 ■ Prezentace VHA pro účastníky kurzu bezpečnostních manažerů z VA Vyškov, 28. 5. 2014 

a 19. 11. 2014 (PhDr. Baláž).
 ■ Účast na  konferenci – České, slovenské a  československé dějiny 20. Století, Univerzita 

Hradec Králové, 2. 4. 2014 (Mgr. Flosman).
 ■ Účast na  konferenci – Reflexe Velké války v  české a  slovenské společnosti; Bratislava,  

8. – 10. 4. 2014 (Dr. Hofman, referát).
 ■ Přednáška v  rámci odborné přípravy na  OB MO – 95 let vojenského archivnictví, 

21. 5. 2014 (PhDr. Baláž).
 ■ Podíl na výstavě 100 let od vypuknutí 1. světové války 1914–1918 – Češi a Sarajevo 1914, 

Římskokatolická farnost Třebotov (Ing. Kadlec).
 ■ Zabezpečení odborného doprovodu při zájezdu delegace Poslanecké sněmovny ČR 

a  ČsOL k  100. výročí 1. světové války a  vzniku první čs. dobrovolnické jednotky 
(roty  Nazdar) ve Francii; Paříž, Bayonne, 2. – 3. 9. 2014 (Dr. Hofman).

 ■ Účast na mezinárodní konferenci – Ukrajina v první světové válce; Kyjev, 18. – 20. 9. 2014 
(Dr. Hofman, referát).

 ■ Účast na vědecké konferenci k první světové válce pořádané VHÚ; PS Parlamentu ČR, 
16. – 17. 9. 2014, (VHA).

 ■ Prezentace VHA na konferenci v Národním archivu – Archivy školám – archiváři  učitelům; 
4. – 5. 11. 2014 (PhDr. Baláž, Dr. Hofman).

 ■ Účast na 2. mezinárodní konferenci ČsOL; Praha, 29. – 30. 2014 (Dr. Hofman, referát).
 ■ Vydání rozhodnutí ředitele odboru archivní správy a  spisové služby o  tom, že ke  dni 

7.   října  2014 VHA splnil akreditační podmínky dané v  § 61 zákona č. 499/2004 Sb. 
(VHA).  Předání mikrofilmů vojenských matrik uložených ve VHA do Národního  archivu 
( podle zákona 499/2004 Sb.); 17. 12. 2014 (VHA).

 ■ Ocenění: Dr. Petr Hofman – pamětní plaketa ČsOL k 100. výročí čs. legií, za přínos k roz-
voji legionářských tradic.

 ■ Jezuité v uniformách. Zvláštní ocenění pro Mgr. Martina Flosmana za účast v 61. ročníku 
soutěže vzpomínkových, historických a  dokumentačních prací vyhlašovaných Českým 
svazem bojovníků za svobodu.   
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Mezinárodní spolupráce

 ■ Návštěva představitelů Vojenského archivu – centrálna registratura v  Trnavě ve  VÚA; 
24. – 26. 9. 2014 (PhDr. Baláž).

 ■ Návštěva představitelů Vojenského historického archivu v  Bratislavě ve  VÚA;   
29.– 30. 10. 2014 (PhDr. Baláž).  

Publikační činnost

 ■ Mgr. Martin DUBÁNEK 
Dubánek, Martin: Vývoj čs. protiletadlových zbraní v letech 1955–1960, ATM, 2014, č. 1, 

s. 74–76.
Dubánek, Martin: Úkol POKROK, Zlepšený 57mm protiletadlový kanon R 10Z, ATM, 

č. 2, s. 68–69.
Dubánek, Martin: Úkol JIŘINA, Projekt československého 57mm PLDvK z let  1956–1958, 

ATM, 2014, č. 3, s. 64–67.
Dubánek, Martin: Úkol DIAR, Střelecký radiolokátor s  balistickým počítačem, ATM, 

2014, č. 4, s. 74–76.
Dubánek, Martin: Úkol SAMO, Studie čs. samohybného 57mm dvojkanonu z roku 1958, 

ATM, 2014, č. 5, s. 114–116.
Dubánek, Martin: Úkoly SAMOTA a  STOJKA, 30mm samohybný protiletadlový čtyř-

kanon a automatizovaná baterie 30mm čtyřkanonů, 1. část, ATM, 2014, č. 6, s. 74–76.
Dubánek, Martin: Úkoly SAMOTA a  STOJKA, 30mm samohybný protiletadlový čtyř-

kanon a automatizovaná baterie 30mm čtyřkanonů, 2. část, ATM, 2014, č. 7, s. 74–76.
Dubánek, Martin: Úkol PROGRES, Nerealizovaná modernizace úkolu SAMOTA, ATM, 

2014, č. 8, s. 66–67.
Dubánek, Martin: Úkoly VALACH a KOLOS, Vznik dělostřeleckého tahače TATRA 813, 

ATM, 2014, č. 9, s. 68–71.
Dubánek, Martin: 160mm těžký minomet B 31, ATM, 2014, č. 10, s. 66–67.
Dubánek, Martin: Úkol SAMPAN, ATM, 2014, č. 11, s. 70–71.
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HLAVNÍ ÚKOLY ARCHIVU V ROCE 2015 

a) Uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.), dalších norem a předpisů při své činnosti.

b) Odborná péče o  archiválie vojenského charakteru pokrývající období od  roku 1723 
do roku 1989. Odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování 
archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií.

c) Předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely a komplexní badatelskou činnost 
pro oprávněné žadatele.

d) Poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony.
e) Odborný a metodický dohled na skartační řízení ve správních archivech (výběr archiválií).
f) Převzetí vybraných archiválií ze správních archivů do VHA.
g) Dokončení lokace fondů VHA v nových prostorách na Ruzyni.
h) Vědecký výzkum a publikační činnost hlavně v oblasti archivní metodiky, vojenství a dějin 

vojenské správy.
i) Vytváření počítačových da- 

tabází z  fondů a sbírek VHA; 
zabezpečení zveřejnění vybra-
ných digitalizovaných archi-
válií na  internetových strán-
kách VÚA.

j) Vydání Ročenky VHA.
k) Digitalizace archivních fondů 

VHA, zabezpečit digitaliza-
ci tzv. německých trofejních 
fondů a  sbírek v  součinnosti 
s Bundes archi vem.   

Stěhování archiválií do nového objektu v Ruzyni
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ČESKOSLOVENŠTÍ NÁMOŘNÍCI 
BÝVALÉHO RAKOUSKO-UHERSKÉHO 
LOĎSTVA VE FONDECH VHA 
Mgr. Martin Dubánek 

V roce 2014 uplynulo sto let od vypuknutí první světové války, nazývané též Velká válka. 
Konflikt, jehož symbolem byly především milióny padlých v zákopech Západní fronty, při-
nesl nesmírné utrpení vojákům i civilistům obou válčících stran. Těžké boje však probíha-
ly také ve vzduchu, ale i na hladině i pod hladinou moří a  světových oceánů. Je známým 
faktem, že Češi tvořili velký podíl rakousko-uherského námořnictva.1 Právě jejich osudům 
jsme chtěli věnovat obsah letošní ročenky a představit některé z archivních fondů uložených 
ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu Praha, které by mohly být 
badatelské obci i široké veřejnosti nápomocné při studiu této problematiky.

Připomeňme, že v roce 2014 se rovněž uskutečnila zajímavá výstava v Národním technickém 
muzeu, kde bylo ve spolupráci s VHÚ Praha představeno mnoho zajímavých trojrozměrných 
exponátů a  fotografií. Proto by ani náš archiv nechtěl zůstat v  jejich stínu a  touto formou 
se snaží poukázat na nalezené archiválie a fotografickou dokumentaci. 

Po  uzavření míru v  Campo Formio 17. října 1797 došlo k  územnímu vyrovnání mezi 
 Francií a Rakouskem. Habsburská monarchie uznala nové italské republiky a ztrátu svého 
vlivu v  Itálii, vzdala se Lombardie a Belgie výměnou za Benátsko, Istrii a Dalmácii.  Oblast 
Jaderského moře se tak stala prostorem pro formování rakouského válečného námořnic-
tva a  hlavním vojenským přístavem byly na  celé půlstoletí Benátky.2 V  důsledku revolucí 
z roku 1848, kdy  Rakousko dočasně přišlo o kontrolu nad Benátskem, byly hlavní základny, 
úřady a další námořní instituce přeneseny do Puly a rakouské námořnictvo tak ztratilo svůj 
převážně italský charakter. Služební řečí se stala němčina a mezi důstojníky začali převládat 
Rakušané. Jižní hranice bývalého Rakouska-Uherska byla nyní dlouhá přibližně 2113 km, 
ale  při započtení pobřeží a  ostrovů se tato délka vyšplhala až na  úctyhodných 6000 km. 
 Obrana pobřeží spočívala vcelku logicky především na  bedrech rakousko-uherského ná-
mořnictva (K. u k.  Kriegsmarine), které podléhalo ministerstvu války (K. u k.  Reichs-Kriegs- 
Ministe rium) ve  Vídni. Jeho činnost řídila zvláštní sekce pro válečné námořnictvo 

1 Podíl Slováků byl oproti Čechům minimální. 
2 Výjimku představoval Terst, který Habsburkové získali již v roce 1382.
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( Marinesektion des  Reichs-Kriegs-Ministerium und Marine-Kommando), jemuž byl zá-
roveň podřízen námořní úřad v Pule (Admiralrat) jako nejvyšší námořní úřad na pobřeží 
Jader ského  moře.3 Zvláštní sekce pro válečné námořnictvo ve Vídni měla další pomocné úřa-
dy, například  Námořní kontrolní úřad ve Vídni. V Pule (italsky Pola) dále sídlil Kontrolní 
úřad pro účetnictví, Technický výbor, Námořní technická kontrolní komise, Námořní farní 
úřad, orgány justiční a zdravotní služby, hydrografické oddělení a námořní archiv a knihov-
na.4 Námořní akademie sídlila ve Fiume, dnešní Rijece. Přímo v Pule mimo jiné sídlila škola 
pro nováčky (Rekrutenschule) a nacházely se zde rovněž speciální technické školy a kurzy.

V Pule byla v roce 1850 zřízena hlavní základna loďstva s arzenálem a loděnicemi, která byla 
velmi silně opevněna.5 Nejen fortifikace na pozemní frontě, ale i pobřežní baterie však spadaly 
do působnosti pevnostního dělostřelectva. V Pule byl konkrétně dislokován Pevnostní dělo-
střelecký pluk 4 (Festungsartillerieregiment 4) a v letech 1909–1914 ještě Pevnostní dělostřelec-
ký prapor 3 (Festungsarttileriebataillon 3), tj. III. prapor Pevnostního dělostřeleckého pluku 3.6 

Rakousko-uherské válečné loďstvo využívalo, kromě své hlavní válečné základny v Pule,  menší 
námořní základnu v Tivatu v Boce Kotorské (Cattaro). Zde byly dislokovány především lehčí síly 
loďstva. I tuto základnu chránily forty a pobřežní baterie7, jejichž výzbroj obsluhovali příslušníci 
Pevnostního dělostřeleckého pluku 5. Rakousko-uherské loďstvo využívalo i další  přístavy na ja-
derském pobřeží, například Šibenik (Sebenico)8, Zadar (Zara), Split ( Spalato) a především Terst 
(Trieste) a Rijeka (Fiume), kde se stejně jako v Monfalcone nacházely loděnice.

Pokud jde o velikost válečného loďstva, ve srovnání se světovými mocnostmi bylo relativ-
ně slabé. Rakousko-Uhersko však kromě svých zájmů na Balkáně nemělo žádné koloniál-
ní ambice a  navíc v  rámci Trojspolku počítalo s  koaliční spoluprací s  italským loďstvem. 
V rámci dohod po vzniku Trojspolku z roku 1882 by operační oblast tak jako tak nepřesáhla 
Středozemní moře a protivníky mělo představovat zejména francouzské středomořské loď-
stvo a nevelké britské zastoupení s operační základnou na Maltě. Operační plán spojeného 
italského a  rakousko-uherského loďstva soustředěného v  Mesině měl zabránit přepravám 
francouzských posil z Afriky. Po vypuknutí první světové války vyhlásila Itálie neutralitu, 
čímž  osamocené rakousko-uherské loďstvo nemělo příliš šancí proti spojeným francouz-
sko-britským silám a  operační oblast se, kromě akcí ponorek, smrskla na  Jaderské moře.   

3 Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 1. díl, Libri 2006.
4 Tomášek, Dušan – Moulis, Miloslav: TB 11 se nevrací, Naše vojsko 1984.
5 Např. Kupka, Vladimír: Pevnost Pula, ATM 1, 2/2014. 
6 http://www.mlorenz.at/Bewaffnete_Macht/07_Artillerie/07_Festungsartillerie.htm.
7 Kupka, Vladimír: Boka Kotorská, ATM 6, 7/2007; Pavel, Jan: Rakousko-uherské opevnění Kotoru, 

http://zapisnik.fortif.net/774461-rakousko-uherske-opevneni-kotoru/.
8 I zde byly instalovány starší pobřežní baterie v pevnosti ve fortu Sv. Nikola, známější jako Svatý Mikuláš.
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Budova námořní sekce Ministerstva Války ve Vídni 
(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 3)

Pancéřový fort Forno vyzbrojený dvěma 30,5cm kanony a dvěma 28cm kanony v dnes vytržených 
pancéřových věžích v seskupení Barbariga asi 15 km severně od Puly. ( 

Foto Martin Dubánek 2009)
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Pozorovací kopule vyrobená firmou Škoda v Plzni na baterii Caballa pro ochranu základny  
v Tivatu v Boce Kotorské. Baterie byla vyzbrojena čtyřmi škodováckými 15cm kanony d40  

a čtyřmi 21cm moždíři (Foto Martin Dubánek 2014)

Přístup do Šibeniku chránila stará bastionová pevnost Sv. Nikola (Svatý Mikuláš) 
modernizovaná použitím několika nových děl

(Foto Martin Dubánek 2014)
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Bořivoj Radoň  
(18. 1. 1867 – 26. 2. 1953), 
snad nejvýznamnější námořník c. a k. 
loďstva českého původu. V době první 
světové války velitel pancéřového křižníku 
Sankt Georg, od 28. března 1917 velitel 
rakousko-uherského námořního letectva. 
Dne 1. listopadu 1918 povýšen Karlem I. 
do hodnosti kontraadmirála.  
(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, 
karton 8)

Trojice prvních rakousko-uherských bitevních lodí Monarch, Budapest a Wien  
(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)
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Výjimku  představuje pouze smutná epizoda rakousko-uherského křižníku Kaiserin  Elisabeth, 
který byl detašován v Asii9, kde našel konec 2. listopadu 1914 při obraně německé námoř-
ní základny Tsingtau (Čching-tao, dnes Quingdao).10 I když poněkud předbíháme, po ka-
pitulaci pevnosti 7. listopadu 1914 část jeho zajaté posádky skončila v zajateckých táborech 
v  Japonsku, odkud se z nich určitý počet vrátil do vlasti s československými legiemi v Rusku.11

Rakousko-uherské válečné lodě nesly před vlastním názvem písmena SMS (též ve  tvaru 
S.M.S.), což představovalo zkratku Seiner Majestät Schiff, v překladu loď Jeho  Veličenstva. 
Analogicky byly označovány i ponorky SMU (S.M.U.) Seiner Majestät Unterseeboot. V době 
vypuknutí první světové války představovaly nejtěžší jednotky loďstva bitevní lodě, ozna-
čované v  rakousko-uherském loďstvu jako Schlachtschiffe12. Rakousko-Uhersko využíva-
lo starší lodě Monarch, Wien a  Budapest z  let 1897–1898, které bývají řazeny k  bitevním 
lodím (tzv.  pre-dreadnoughty) 13, ale ve  skutečnosti představují lodě pro obranu pobře-
ží ( Küstenverteidiger).14 Jejich 24 cm kanony15 dodávala ještě firma Krupp, lehčí kanony 
již pocházely ze Škodovky.16 Podle bitevního pořádku platného k 27. červenci 1914 tvoři-
ly V.   divizi bitevních lodí. V  letech 1902–1903 na  ně navázala trojice podobných plavidel 
Habsburg,  Árpád a  Babenberg (IV. divize) s  pouze třemi kanony ráže 24 cm z  části ještě 
 vyrobenými u firmy Krupp. Poslední trojice Erzherzog Karl, Erzherzog Fridrich a  Erzherzog 
 Ferdinand Max z let 1905–1907 (III. divize) byla společně s předchozí IV. a V. divizí začleněna  

9 Mimo jiné v  letech 1900–1902 byl společně s  křižníky Kaiserin und Königin Maria Theresia, 
Zenta a Aspern nasazen při potlačování Boxerského postání v Číně. V Asii plnil roli staniční lodi 
( Stationschiff in Ostasien).

10 Dubánek, Martin: Pád pevnosti Tsingtau, Naše vojsko 4, 5/2009.
11 Po  zrušení rozkazu o  internaci posádky křižníku v  Číně se do  13. 9. 1914 na  loď vrátilo podle 

různých pramenů 310–340 členů posádky a 120 jich zůstalo v internaci. Obranu pevnosti posílily 
dva z křižníku demontované škodovácké kanony ráže 15 cm, které pod vedením por.   Bayerle vy-
tvořily baterii č. 15 a dále 47mm rychlopalné kanony. 66mm kanony sloužily k protiletecké obraně. 
18 mužů pak obsluhovalo 6 kulometů Schwarzlose a na frontu byl vyslán 120 členný oddíl námoř-
níků. Po kapitulaci pevnosti se mezi rakouskouherskými zajatci podařilo identifikovat asi 29 obča-
nů z  bývalého Československa, kteří se v  zajateckých táborech např. Aonogahara ( Aonoghara), 
Noguchi a   Narashino (Navašino) dozvěděli o vzniku státu, a proto vstoupili do Československé-
ho vojska na Rusi nebo se s  jeho částmi v roce 1920 postupně vraceli do republiky. Řada z nich 
pak pokračovala v  další vojenské kariéře v  Československé armádě jako např. Bohuslav Lavický 
(v roce 1938 škpt. let. zbroj. služby u leteckého pluku č. 1). Výrobce hudebních nástrojů Antonín 
Biskupič ( Biskupitz) se do Číny dokonce vrátil a v roce 1937 byl v misii u Pekingu zavražděn pří-
slušníky japonské armády (viz Dubánek, Martin: Pád pevnosti Tsingtau, Naše vojsko 4, 5/2009).

12 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192, Almanach k. und. k. Kriegsmarine 1910, s. 385.
13 Noppen, Ryan: Austo-Hungarian Battleschips 1914–1918, Osprey 2012.
14 Marek, Jindřich: Piráti svobody, Čeští námořníci v letech 1918–1921, Svět křídel 2002, s. 224.
15 Výzbroj byla umístěna ve dvou dvojdělových věžích.
16 Matěj, Miloš: Podíl výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě flotily rakous-

ko-uherských bitevních lodí, Zprávy z památkové péče 74/2014, s. 303–309.
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Schéma rakousko-uherských bitevních lodí třídy Monarch (Budapest a Wien)  
z Almanachu k. und. k. Kriegsmarine z roku 1910  

(VÚA-VHA Praha, Předpisy R, karton 192)

Schéma bitevních lodí třídy Habsburg (Árpád a Babenberg)  
z Almanachu k. und. k. Kriegsmarine z roku 1910  
(VÚA-VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192)
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do II. eska dry bitevních lodí. Tato plavidla byla vyzbrojená opět velice slabě pouze čtyřmi 
kanóny ráže 24 cm a představovala po rusko-japonské válce z let 1904–1905 úplný anachro-
nismus.

Naštěstí pro Rakousko-Uhersko reagovala Francie a Itálie na převratné změny v konstrukci 
lodí rovněž velice pomalu. Zatímco se ve Velké Británii od roku 1905 nacházela ve stavbě 
revolučně řešená bitevní loď HMS Dreadnought, Rakousko-Uhersko na poznatky z rusko-
-japonské války reagovalo polovičatým řešením a v letech 1907–1910 spustilo na vodu trojici 
tzv. semi-dreadnoughtů Radetzky, Zrinyi a Erzherzog Franz Ferdinand, začleněné na počát-
ku války do II. divize bitevních lodí I. eskadry.17 Plavidla byla vyzbrojena kombinací čtyř děl 
ráže 30,5 cm L/45 a 8 lehčích kanónů ráže 24 cm L/45, což v praxi způsobovalo potíže s vy-
hodnocováním případných zásahů, a mohlo mít negativní dopad na průběh boje.  Navíc měly 
proti plnohodnotným dreadnoughtům nižší palebnou sílu.

Krátce před vypuknutím války a v jejím průběhu zařadilo Rakousko-Uhersko do služby čtyři 
dreadnoughty Tegetthoff, Viribus Unitis, Prinz Eugen a Szent István tvořící I. divizi I. eskadry 
bitevních lodí.18 Přes určité nedostatky jsou tyto lodě zpravidla vysoce hodnoceny, a to ze-
jména vzhledem k vysoké palebné síle v podobě 12 škodováckých kanónů ráže 30,5 cm L/45. 
Taktéž jejich střední dělostřelectvo tvořené 12 kanóny ráže 15 cm L/50 M1912 bylo velmi 
kvalitní a po skončení války Italové využili část těchto zbraní pro vlastní pobřežní obranu.19 
Dva zachovalé 15cm kanony na ostrově Velký Brijun v přístavu Pula tak dnes představují 
asi poslední památku na rakousko-uherské dreadnoughty. Stavba bitevních lodí třídy Ersatz 
Monarch byla zastavena za války, ale několik předvyrobených kanónů ráže 35 cm L/45 bylo 
využito na pozemní frontě proti Itálii. 

Rakousko-uherské loďstvo disponovalo také třemi pancéřovými křižníky, které se za první 
světové války příliš neosvědčily, nicméně tehdy byly běžné v každém loďstvu. První z nich 
představoval křižník Kaiserin und Königin Maria Theresia realizovaný v  letech 1891–1895, 
vyzbrojený dvěma 24cm kanony Krupp v barbetách na přídi a zádi.20 V roce 1909 byl křižník 
přezbrojen na 19cm kanony Škoda umístěné ve štítových lafetách. Střední dělostřelectvo před-
stavovalo 8 kanónů ráže 15 cm. Druhý křižník Kaiser Karl VI z let 1896–1900 představoval sa-
mostatnou třídu. I jeho hlavní výzbroj v podobě dvou 24cm kanonů dodala ještě firma Krupp. 
Sekundární výzbroj představovalo osm 15cm škodováckých kanónů L/40. Posledním pancé-
řovým křižníkem byl Sankt Georg z let 1901–1905 o rychlosti 22 uzlů. Výzbroj tvořila příďová 

17 Grégr, René: Bitevní loď Radetzky, HPM 1/1993.
18 Novotný, František, Veleobři oceánů, Praha 2003.
19 Dubánek, Martin – Lach, Pavel: 15cm kanony lodi Tegetthoff, Střelecká revue 9/2014.
20 Hynek, Vladimír – Klučina, Petr: Válečné lodě 2. mezi krymskou a rusko-japonskou válkou, Naše 

vojsko 1986.
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Foto bitevní loď Erzherzog Fridrich z III. divize bitevních lodí  
ze soukromé sbírky PhDr. Milana Moravce

Schéma třídy bitevních lodí Erzherzog Karl (Erzherzog Fridrich a Erzherzog Ferdinand Max), 
zastaralých již v době své výstavby 

(VÚA-VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192)
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dvojdělová věž pro 24cm kanony a v zadní věži a v kasematech pak bylo umístěno 5 děl ráže 
19 cm. V kasematech byly rozmístěny ještě čtyři kanony ráže 15 cm. Jak ještě uvidíme, historie 
plavidla je více než s bojovými úspěchy spjata spíše se vzpourou v Boce Kotorské, která vy-
pukla 1. února 1918.

Na přelomu 19. a 20. století byly po celém světě hojně stavěny také tzv. chráněné křižní-
ky,  kterých mělo Rakousko-Uhersko sedm. První dvojici představovaly křižníky  Panther 
a   Leopard spuštěné na  vodu v  roce 1885. Pro svou hlavní výzbroj v  podobě torpédo-
metů byly zprvu označovány jako Torpedo-Rammschiff, posléze jako křižníky třetí tří-
dy a  v  roce  1909 byly vedeny jako malé křižníky. Oba byly v  době války reklasifiková-
ny na dělové čluny ( Kanonenboot).21 Panther byl na začátku války redislokován z   Terstu 
do   Kotoru, kde  se  v  září  1914 podílel na  palbě proti černohorským bateriím na  hoře 
Lovčen. V  roce  1917 byl pro své stáří deklasován. Leopard byl vyřazen již v  roce 1910, 
ale  za války sloužil v  roce 1915 jako cvičná loď pro torpédisty a posléze byl využit jako 
pomocné plavidlo v Pule.

Druhou dvojici představují Kaseir Franz Joseph I spuštěný na vodu v roce 1899 a výše uvede-
ný křižník Kaiserin Elisabeth realizovaný v letech 1888–1992. Různé přestavby a přezbrojení 
je od sebe značně odlišovaly. I tato plavidla byla pro větší počet torpédometů zprvu označo-
vány jako Torpedo-Rammschiff. Poslední chráněné křižníky z  let 1896–1901 reprezentují 
Zenta, Aspern a Szigetvár vyzbrojené osmi škodováckými kanony ráže 12 cm. 

Mnohem modernější plavidla, která se v rámci služby u rakousko-uherského námořnictva 
na Jadranu plně osvědčila, představovaly malé průzkumné křižníky, stavěné zřejmě po  vzoru 
britských křižníků typu Scout, které svou konstrukcí představovaly přechod od chráněných 
k  lehkým křižníkům, ale se slabou výzbrojí. Prvním z  nich byl Admirál Spaun spuštěný 
na vodu v roce 1909. Na něj navázala trojice vylepšených křižníků Novara, Saida a Helgoland 
z let 1911–1915 se zesílenou výzbrojí ze sedmi na devět 10cm kanonů.22

Je známo, že díky firmě Whitehead v dnešní Rijece se Rakousko-Uhersko stalo průkopní-
kem v  používání námořních torpéd. Do  první války tak zasáhla část nejstarších torpédo-
vých plavidel Magnet, Satellit, Trabant, Planet, Blitz, Komet a Meteor, vesměs postavených 
v letech 1886–1896 s technickou pomocí britské firmy Yarrow.23 V průběhu války byly pře-
klasifikovány na dělové čluny. Rakousko-Uhersko v letech 1904–1910 s britskou technickou 
pomocí realizovalo v  domácích podmínkách stavbu ještě 13 torpédoborců třídy Huszár.24  

21 Marek, Jindřich: Piráti svobody, Čeští námořníci v letech 1918–1921, Svět křídel 2002, s. 225.
22 Novák, Jiří: Rakouští „Skauti“, HPM 6/1996.
23 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192, Almanach k. und. k. Kriegsmarine 1910, s. 386.
24 První loď se potopila již v roce 1908 a byla nahrazena novou v letech 1909–1911.
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V Jaderském moři rozšířené tzv. semi-drednoughty představovala třída Radetzky  
(Zrinyi a Erzherzog Franz Ferdinand). Zde schéma z Almanachu k. und. k. Kriegsmarine z roku 1910 

(VÚA-VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192)

Přehled základních technických dat bitevních lodí a pancéřových křižníků  
z Almanachu k. und. k. Kriegsmarine z roku 1910 
(VÚA-VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192)
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Nejmodernější bitevní lodě představovala třída Tegetthoff.  
Byť to není na první pohled patrné, fotografie zachycuje všechny čtyři lodě  
(Princ Eugen, Viribus Units, Szent István a Tegetthoff) zakotvené v Pule 

(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)

Schéma nejstaršího rakousko-uherského pancéřového křižníku Kaiserin und Königin Maria Theresia 
z Almanachu k. und. k. Kriegsmarine z roku 1910 

(VÚA-VHA Praha, Předpisy R, karton 192)
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Chráněný křižník Kaiser Franz Joseph I spuštěný na vodu v roce 1899,  
představoval v době první světové války zastaralé plavidlo. 
(Foto Martin Dubánek z muzea v Citadele pevnosti Pula)

Moderní křižník typu Admiríl Spaun a torpédoberoc Lika třídy Tátra představovaly  
nejvytíženější hladinové jednotky Rakousko-uherského loďstva. 

(Sbírka PhDr. Milana Moravce)
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Jednalo se o plavidla dlouhá 68 m o výtlaku 400 t s  rychlostí 28 uzlů a výzbrojí dvou tor-
pédometů ráže 45 cm25. Další nesly názvy Ulan, Streiter, Wildfang, Uskoke, Turul, Pandur, 
Huszár II,  Csikós, Reka, Dinara a Velebit. Poslední Warasdiner byl stavěn jako Luang Tuan 
pro Čínu, ale  v  srpnu 1914 byl začleněn do vlastního loďstva. V době války byla tato plavidla 
hojně využívána, ale svou relativně slabou palebnou silou a malým akčním radiem nemohla 
na všechny úkoly stačit.

V  letech 1911–1914 byla realizována stavba šesti moderních torpédoborců třídy Tátra. 
 Další nesly názvy Balaton, Czepel, Lika, Orjen a Triglav.26 Jednalo se o zdařilá plavidla, ale 
Rakousko-Uhersko jich mělo zoufale málo. V letech 1916 až 1918 se podařilo realizovat stav-
bu čtyř plavidel druhé série Triglav II, Lika II a Uzsok a Dukla, přičemž první dvě plavidla 
představovala náhradu za ve válce potopené jednotky.

Nedostatek plnohodnotných torpédoborců suplovalo rakousko-uherské námořnictvo za-
váděním torpédovek a torpédových člunů. Například v letech 1905–1909 postavilo s brit-
skou technickou pomocí 24 torpédovek 50E až 73F označených podle první lodě jako 
třídu 50E neboli typ Kaiman. Písmeno za  číslicí označuje výrobce, např. E jako England 
(tj.  britského výrobce), F jako Fiume (Rijeka) a  T jako Terst. Přes všeobecně uváděný 
názor, že  plavidla byla označována pouze čísly, disponovala podle Almanachu k. und. k. 
Kriegsmarine z roku 1910 jmény Kaiman (Tb 50E), Anaconda (Tb 51T), Alligator (Tb 52T), 
 Krokodil (Tb 53T), Wal (Tb 54T), Seehund (Tb 55T), Delphin (Tb 56T), Narwal (Tb 57T), 
Hai (Tb 58T), Möwe (Tb  59T), Schwalbe (Tb 60T), Pinguin (Tb 61T), Drache (Tb 62T), 
Greif (Tb 63T),  Triton (Tb  64F), Hydra (Tb 65F), Skorpion (Tb 66T), Phönix (Tb 67F), 
Krake (Tb  68F), Polyp (Tb  69F), Echse (Tb 70F), Molch (Tb 71F), Kormoran (Tb 72F) 
a Alk (Tb 73F).27 Po roce 1910 však bylo používáno pouze číselné označení. Podle jiných 
zdrojů byla tato plavidla o výtlaku 250 t a posádkou 29 mužů řazena mezi velké torpédové 
čluny (Hochseetorpedoboot).28 Mezi menší plavidla naopak můžeme zařadit dvě třídy tor-
pédovek Tb 1 až Tb 6 a Tb 7 až Tb 12 o výtlaku 130 t a délce 44 m. Posádku tvořilo za války 
až 28 námořníků a plavidlo dosahovalo rychlosti 28 uzlů. Člun byl vyzbrojen dvěma torpé-
domety, dvěma 4,7cm kanony a kulometem. Oficiální označení znělo pobřežní torpédový 
člun (Küstentorpedoboot) a zpravidla byly pro označení použity římské číslice.29 Věnova-
li jsme se jim poněkud více, neboť o  plavidle Tb 11 (či správněji Tb. XI) ještě uslyšíme. 
Za celou válku provozovalo rakousko-uherské námořnictvo 99 torpédovek a torpédových 
člunů dvanácti hlavních tříd včetně 27 výkonnějších plavidel o výtlaku 250 t z let 1912–1914 

25 Lehkou výzbroj tvořil 66mm kanon Škoda L/45 a 7x47mm Škoda L/44.
26 Výzbroj 2x12 cm, 6x66 mm, 2x45 cm torpédomety.
27 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192, Almanach k. und. k. Kriegsmarine 1910, s. 387.
28 Tomášek, Dušan – Moulis, Miloslav: TB 11 se nevrací, Naše vojsko 1984, s. 15.
29  http://cs.wikipedia.org/wiki/SM_Torpedoboot_11.
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Torpédoborce třídy Huszár tvořily svým počtem tažného koně této lodní kategorie  
rakousko-uherského námořnictva, ale na řadu úkolů již v průběhu války nestačily 

(Sbírka PhDr. Milana Moravce)

Torpédovky Tb 3 až Tb 8 dislokované v Šibeniku 
(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)
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označovaných jako typ 74T s podtřídami 82F a 98M. Podle výrobce byly dodatečně označo-
vány písmeny T (Terst), F (Fiume – Rijeka) a M (Monfalcone). Plavidla byla rovněž slušně 
vyzbrojená dvěma 66mm kanony a čtyřmi 45cm torpédomety.

Připomeňme, že dobrých výsledků dosáhly za války nepočetné a  technicky značně rozdíl-
né rakousko-uherské ponorky. Rakousko-uherské ponorkové loďstvo začalo být budová-
no od  ledna 1905, kdy byla vypsána soutěž na stavbu prvních šesti ponorek tří výrobců.30 
Na začátku války byly bojeschopné pouze 4 ponorky a ve srovnání například se spojeneckým 
Německem provozovalo rakousko-uherské námořnictvo za války pouze 27 ponorek, včet-
ně U 14 – ukořistěné a modernizované francouzské ponorky Curie.31 Vzhledem k nasazení 
a odhodlání dobrovolníků sloužících na ponorkách se za cenu ztráty sedmi ponorek podařilo 
potopit 11 větších válečných lodí, poškodit bitevní loď, 2 křižníky a  torpédoborec. Kromě 
toho rakousko-uherské ponorky potopily 108 obchodních plavidel o výtlaku 196 102 BRT.32 
Operace podnikaly z  Puly a  posléze z  Boky Kotorské, odkud byla kratší cesta do  Otrant-
ské úžiny, kterou pronikaly do Středozemního moře. Jejich posádky tvořili také naši krajané 
včetně velitelského sboru. Typickým příkladem je velitel U3 Karel Strnad, Rudolf Singule 
(1883–1945), velitel nejstarší rakousko-uherské ponorky U4 a Leo Prášil, velitel U29. Legen-
dami se staly také Josef Holub (1885–1963), velitel U27 nebo Zdenko Hudeček (1887–1974), 
velitel U28. V této souvislosti musíme ovšem dodat, že za války poskytlo, pokud jde o po-
norky, technickou pomoc přímo Německo a ve Středozemním moři rovněž operovalo z Puly 
a Boky Kotorské také asi 30 německých ponorek. Tak se do Puly dostal německý personál 
a dělníci z Kielských loděnic. Celkem se tak jednalo asi o 2000 mužů, z toho 1500 dělníků 
a rota námořní pěchoty.

V rakousko-uherském námořnictvu sloužilo na padesát dalších menších válečných lodí včet-
ně 9 dělových člunů, jedné speciální minonosky Chamäleon33, školních lodí, zásobovacích 
lodí a ubytovacích plavidel. Nelze opomenout ani relativně silné a výkonné námořní letectvo 
dislokované jak v Pule, tak i v Boce Kotorské (Kumbor). V průběhu války se počet základen 
námořního letectva rozrostl na 12. Na začátku války bylo k dispozici nezanedbatelné množ-
ství 30 letounů, respektive hydroplánů.

30 Marek, Jindřich: Žraloci císaře pána, Svět křídel 2001. 
31 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-uhersk%C3%A1_ponorkov%C3%A1_flotila.
32 Internet: Ztráty 7 ponorek (U 3, U 6, U 12, U 16, U 20, U23, U 30). Při službě na ponorkách zahy-

nulo 99 námořníků (z toho 6 velitelů) a 46 mužů padlo do zajetí.
33 Miny kladly pomocné lodě, ale především rychlé křižníky, torpédoborce a ponorky. Vedle speciální 

minonosky Chamäleon sloužily ještě minonosky Basilisk, Salamander a  Dromedar. Minolovnou 
funkci převzaly torpédovky a jiná pomocná plavidla. (viz Novák, Jiří: Bitva o Jadran. C. a k. válečné 
námořnictvo za 1. světové války. Jota Brno 2002.
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Bitevní loď Radetzky s unikátním snímkem námořního hydroplánu typu Flugboot G  
neboli Hydroavionu G konstruktéra Ing. Josefa Mickla v Pule. 

(VÚA-VHA Praha, fotoarchiv)

Schéma z Almanachu k. und. k. Kriegsmarine z roku 1910 říčního monitoru třídy Bodrog (Temes) 
z roku 1904. Na zádi byla instalována 12cm houfnice. 

(VÚA-VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192)
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Od 70. let 19. století budovalo Rakousko-Uhersko také silnou říční flotilu, kterou s úspě-
chem nasazovalo v těžkých bojích první světové války. V jejím průběhu operovala část lodí 
také na ruských řekách Bug a Dněpr (od dubna do září 1918), kam se dostala dobrodruž-
nou cestou přes Černé moře. Hlavní údernou sílu představovaly monitory.34 Monitory Leitha 
a   Maros z  roku 1872 byly několikrát modernizovány, přičemž monitor Leitha se dokonce 
zachoval jako muzeální loď do současnosti. V roce 1892 byly zařazeny do služby monito-
ry Körös a  Szamos. V  roce 1904 následovala dvojice vcelku moderních monitorů Bodrog 
a  Temes. Na počátku války byly zařazeny do služby ještě monitory Enns a Inn, u kterých došlo 
pod vlivem zkušeností k použití tří na zádi umístěných nízkých kopulí s houfnicovou vý-
zbrojí. V roce 1915 vstoupily do služby monitory Bosna a Sava. Monitory doplňovaly a  často 
doprovázely hlídkové čluny (Patrouillenboot), například v  roce 1916 série lodí typu Wels 
vyzbrojených kanony ráže 66 mm ve věžích.35

Služba v rakousko-uherském námořnictvu byla v době míru čtyřletá, což zaručovalo doko-
nalý výcvik mnohonárodnostního složení posádek. Lze se setkat s údaji o asi 10% až 11% 
zastoupení Čechoslováků.36 K roku 1913 je uváděno národnostní složení loďstva v poměru 
34,1 % Chorvatů a Slovinců, 20,4 % Maďarů, 16,3 % Německy mluvících Rakušanů, 14,1 % 
Italů, 10,6 % Čechů a 4,2 % ostatních národností Rakouska-Uherska (Poláci, Rumuni, Slováci, 
Srbové, Bosenští muslimové a Ukrajinci).37 Drtivá většina důstojnického sboru byla slože-
na z Němců a Maďarů, zejména za války s nesrovnatelně lepšími životními podmínkami. 
Do posádek však bylo zapotřebí začlenit námořníky schopné zvládnout obsluhu složité tech-
niky. A proto si významné místo podrželi vzdělaní Češi u poddůstojnických hodností a jako 
specialisté pro obsluhu strojních zařízení a výzbroje.

Jak již bylo naznačeno, někteří, jako například zmínění kapitáni ponorek, vybočova-
li z běžného průměru a  stali se námořními hrdiny. Jiní, jako pražský rodák Ing. Siegfried 
Popper, dosáhli uznání jako konstruktéři plavidel, popřípadě jako techničtí úředníci jako 
byl ředitel arsenálu v  Pule Ing.  Josef Kuchinka. Zcela mimořádnou osobností představu-
je Bořivoj   Radoň, který to dotáhl od námořního kadeta až na kontraadmirála, na kterého 
byl povýšen 1.   listopadu 1918.38 Kromě služby na  minimálně pětadvaceti rakousko-uher-
ských válečných lodích, zastával před vypuknutím války funkci přednosty Technického od-
dělení  Námořní sekce Ministerstva války. Po vypuknutí války velel pancéřovému křižníku 
Sankt Georg a od 28. března 1917 do 9. května 1918 velel rakousko-uherskému námořnímu 
letectvu. Poté zastával funkci přednosty operační kanceláře u Námořní sekce Ministerstva 

34 Hubert, Miroslav: Monitory na Dunaji 1860–1945, HPM 10/1995.
35 Hubert, Miroslav: Hlídkové čluny a lodě na Dunaji, HPM 9/1996.
36 Novák, Jiří: Bitva o Jadran. C. a k. válečné námořnictvo za 1. světové války. Jota Brno 2002.
37 Marek, Jindřich: Piráti svobody, Čeští námořníci v letech 1918–1921, Svět křídel 2002.
38 VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kvalifikačních listin a Sbírka kmenových listů. 
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války ve Vídni, kde se do konce roku 1918, respektive poloviny roku 1919 podílel na likvida-
ci rakousko-uherského námořnictva. Poté byl jako občan Československé republiky převzat 
do svazku její armády.

Při budování rakousko-uherského loďstva nesmíme opomenout ani podíl průmyslových 
podniků na  území současné České republiky. Zcela zásadní postavení zaujímala Strojírna 
Emil Škoda, posléze Škodovy závody, a. s. respektive Akciová společnost dříve Škodovy zá-
vody, kde kromě jiného byla vyrobena většina těžkých a téměř všechny lehčí kanóny pro ra-
kousko-uherské válečné lodě. Navíc se ve srovnání se světem jednalo o špičkový dělostřelecký 
materiál, který se ukázal jako lepší, než výzbroj nepřátel Rakouska-Uherska (Francie a Itálie) 
a například Italy byl z části využit i po skončení první světové války.39 Zcela zásadní podíl 
při výrobě kvalitních pancéřů měly Vítkovické železárny, posléze Vítkovické horní a hutní 
těžířstvo.40 Strojní vybavení dodávaly mimo jiné firmy Breitfeld, Daněk a spol, později První 
Brněnská strojírna, Elektrotechnická společnost Kolben a  Pražská akciová strojírna (dříve 
Ruston a spol.).41

Po dokončení mobilizace v průběhu července 1914 vykazovalo rakousko-uherské námořnic-
tvo 33 736 mužů, z nichž 19 405 tvořilo lodní posádky a 8 529 sloužilo na pevnině a v přístav-
ních zařízeních.42 Pokud jde o nejvyšší velení, od vypuknutí první světové války velel loďstvu 
velkoadmirál Anton Haus, který vykonával funkci šéfa Zvláštní sekce pro válečné námoř-
nictvo. Zemřel 8. února 1917 a byl nahrazen admirálem Maxmiliánem Njegovanem, půvo-
dem z Chorvatska, který vydržel ve funkci až do února 1918. Po nepokojích v Pule a Boce 
Kotorské byl odvolán. Od  února 1918 do  listopadu 1918 jej ve  funkci nahradil kontraad-
mirál Miklós Horthy.43 Na  konci roku 1918 se početní stav rakousko-uherského námoř-
nictva zvýšil na 56 000 osob. Ztráty čítaly na mrtvých a nezvěstných a zajatých 1673 osob. 
To činí 4,95 % stavu.44 Na konci první světové války je uváděno národnostní složení v tomto 

39 Viz zařazení 15cm kanonu M1912 z bitevní lodi Tegetthoff do pobřežní obrany. Dále byly v mezi-
válečném období Italy adaptovány 10cm kanony z křižníků třídy Admiral Spaun na protiletadlová. 
Italská těžká námořní děla měla o proti rakousko uherským stejné ráže větší hmotnost. V mezivá-
lečném období byla přerážována na 320 mm. Přes proklamované potopení italských bitevních lodí 
Leonardo da Vinci a Benedetto Brin rakousko-uherskou sabotáží, lze spíše předpokládat samovolný 
výbuch munice, neboť obdobné případy se staly i státům používající britský typ střeliviny na bázi 
Korditu. Podobný případ se v roce 1917 přihodil britské bitevní lodi Vanguard nebo o rok později 
japonské bitevní lodi Kawachi a v roce 1943 bitevní lodi Mutsu. 

40 Matěj, Miloš: Podíl výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě flotily rakous-
ko-uherských bitevních lodí, Zprávy z památkové péče 74/2014, s. 303–309.

41 Matěj, Miloš: Podíl výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě flotily rakous-
ko-uherských bitevních lodí, Zprávy z památkové péče 74/2014, s. 303–309.

42 Tomášek, Dušan – Moulis, Miloslav: TB 11 se nevrací, Naše vojsko 1984.
43 Od 30. 10. 1918 viceadmirál.
44 Marek, Jindřich: Piráti svobody, Čeští námořníci v letech 1918–1921, Svět křídel 2002, s. 88.
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 poměru: 34,1 % Chorvatů a Slovinců, 20,4 % Maďarů, 16,3 % Němců, 14,4 % Italů, 11 %  Čechů 
a  Slováků, 10,6 % Poláků, 0,4 % Rumunů a 3,8 % Ukrajinců.45 V průběhu války sloužilo v řa-
dách rakousko-uherského válečného loďstva asi 6000 českých námořníků.46 V roce 1919 bylo 
podchyceno 4879 českých námořníků.47

Po vypuknutí první světové války se ve Středozemním moři nacházela dvě německá plavidla 
– bitevní křižník Goeben a lehký křižník Breslau, které 3. srpna 1914 napadly francouzský 
přístav na severoafrickém pobřeží. Protože Němci neměli ve Středozemním moři žádné zá-
kladny a jelikož 29. července 1914 vyhlásila Itálie v rodícím se konfliktu neutralitu, logicky 
se obrátili na svého nyní jediného spojence Rakousko-Uhersko, které se sice z počátku zdrá-
halo vyhovět, neboť se západními spojenci ještě nebylo ve válečném stavu, ale 7. srpna vyplul 
na podporu německých lodí svaz nejmodernějších 6 bitevních lodí, 2 křižníků a doprovod-
ných plavidel. Němci ale dopluli do Turecka, které obě lodi oficiálně odkoupilo.48

Velice aktivně zasahovala od  počátku války do  bojů zejména Dunajská flotila, která byla 
na  válečný stav se Srbskem připravena již 23. července. V  souvislosti s  ofenzivní činnosti 
rakousko-uherských branných sil byla 10. srpna 1914 vyhlášena blokáda černohorského po-
břeží, kterou prováděly především křižníky Zenta a Szigetvár a torpédoborce Ulan,  Uskoke 
a Streiter.49 V rámci nepříliš účinné blokády černohorského pobřeží se 16. srpna 1914 ode-
hrála námořní bitva, při které byl potopen starý chráněný křižník Zenta. Tím v  podstatě 
skončila přímá blokáda černomořského pobřeží a rakousko-uherské námořnictvo se muselo 
odchýlit od pravidelného hlídkování ke krátkým výpadům při součinnosti s námořním le-
tectvem. Naopak Francouzi hlídkovali v Otrantské úžině, čímž zablokovali rakousko-uherské 
loďstvo v Jaderském moři. Do Středozemního moře pak pronikaly pouze rakouskouherské 
a od roku 1915 i německé ponorky. Záměr vylákat rakousko-uherské loďstvo na moře a svést 
s  ním díky převaze sil vítěznou bitvu se nezdařil. V  průběhu roku 1914 a1915 podnikalo 
 rakousko-uherské loďstvo ve  spolupráci s  námořním letectvem další výpady drobných sil 
na albánsko černohorské pobřeží ve snaze přerušit zásobování Srbska a naopak občasné vý-
pady spojeneckého loďstva proti Boce Kotorské od září až do prosince 1914 nedosáhly větších 
úspěchů. Ztráty rakousko-uherského loďstva v roce 1914 vzrostly o torpédovku Tb 26, která 
23. srpna najela na  minu a  2. listopadu 1914 vlastní posádkou potopený křižník  Kaiserin 
Elisabeth v pevnosti Tsingtau.50

45 Tomášek, Dušan – Moulis, Miloslav: TB 11 se nevrací, Naše vojsko 1984, s. 11.
46 Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 1. díl., Libri 2006, s. 162. 
47 Marek, Jindřich: Piráti svobody, Čeští námořníci v letech 1918–1921, Svět křídel 2002.
48 Novotný, František, Veleobři oceánů, Praha 2003. 
49 Od 6. srpna 1914 byly přerušeny diplomatické styky s Černou Horou. 
50 Hrbek, Jaroslav: Velká válka na moři, 2. díl rok 1915, Libri 2001. 
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V  roce 1914 proběhla ještě úspěšná palebná podpora rakousko-uherských plavidel pro-
ti černohorským, respektive francouzským bateriím v  masivu Lovčenu, ze kterého byly 
od 8.  srpna 1914 ostřelovány rakousko-uherské pancéřové forty Vermač a Goražda a baterie 
Skaljari, a také ohrožována základna v Boce Kotorské. Proti nim byl nejprve nasazen pancé-
řový křižník Kaiser Karl VI, který baterie na čas umlčel. Teprve palba bitevní lodi Radetzky 
přispěla ve dnech 22. – 27. října 1914 ke zlomení tamního odporu.51 Hora byla definitivně do-
byta až v lednu 1916, v souvislosti se vstupem Bulharska do války a zlomením odporu Srbska. 
Dne 23. ledna kapitulovala Černá Hora a rovněž zbytky srbských jednotek byly evakuovány 
na ostrov Korfu a později přesunuty na Soluňskou frontu.

Smysl své existence předvedlo rakousko-uherské loďstvo po  vstupu Itálie do  války 
23.  května 1915, když hned 24. května provedlo demonstrativní útok většiny svých sil na ital-
ské pobřeží.52 To sice nelze označit za vojenský úspěch, morální faktor byl však v tomto pří-
padě nesporný. Italové sice o dva dny později vyhlásili blokádu rakousko-uherského pobřeží, 
ale na celkovém průběhu války to nic nezměnilo. Stejně bezvýznamně působilo několik akcí 
na ovládnutí skalnatého souostroví Palagruža, které bylo 10. července 1915 obsazeno Italy, 
ale výpady rakousko-uherského loďstva je donutily 18. srpna ke stažení. Dne 12. srpna 1915 
utrpělo rakousko-uherské námořnictvo ztrátu první ponorky, když se na mině potopila U12 
kapitána Egona Lercha. O den později francouzský torpédoborec Bisson potopil ponorku U3, 
které velel poručík řadové lodi Karel Strnad, který zahynul.53

V  rámci zamezení evakuace ustupujících srbsko-černohorských jednotek byly v  prosinci 
1915 podnikány systematické nájezdy lehkých rakousko-uherských sil na albánské pobřeží. 
Při nájezdu na přístav Drač (Durrës) byly 29. prosince 1915 potopeny torpédoborce Triglav 
a Lika, které najely na miny.54 Při záchranné operaci se dostal do souboje se spojeneckou pře-
silou i křižník Helgoland, který byl poškozen. V roce 1916 byla 13. března v Otrantské úžině 
potopena ponorka U6.55 Na počátku roku 1917 se 2. dubna potopila na minách v Otrantském 
průlivu ponorka U30. Jedinou větší námořní bitvou byl následně střet rakousko-uherských 
křižníků Novara, Saida a  Helgoland a  torpédoborců Csepel a  Balaton v  Otrantské úžině 
15. května 1917, kde se dohodoví spojenci snažili vybudovat protiponorkovou bariéru. Střet 
skončil ústupem rakousko-uherských sil, přičemž křižníky utrpěly lehčí šrámy. Na  mině 
u ostrova Premuda se 4. června 1917 potopil torpédoborec Wilfang.

51 V zimě 1914–1915 se Francouzi a Černohorci kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám z masi-
vu Lovčenu stáhli, ale od jara pokračovala rušivá palba. 

52 Itálie oficiálně vystoupila z Trojspolku až 3. května 1915. V rámci příprav na válku již v prosinci 
1914 obsadili Valonu (Vlöre) v neutrální Albánii. 

53 VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 7.
54 Hrbek, Jaroslav: Velká válka na moři, 2. díl rok 1915, Libri 2001.
55 V archivních pramenech je uveden chybný datum 16. 11. 1916 viz VÚA-VHA Praha, fond Námoř-

níci, karton 7.
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Boka Kotorská byla ostřelovaná z černohorských baterií umístěných v masivu Lovčen
(Fotoarchiv VÚA-VHA Praha)

Škodovácký pozorovací zvon fortu Goražda, který se v rámci ostřelování Boky Kotorské nacházel 
v palebném sektoru černohorských dělostřeleckých baterií v masivu Lovčen 

(Foto Martin Dubánek 2014)
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Dne 5. září 1917 desertovala do italské Ancony posádka torpédovky Tb 11, na jejíž palu-
bě se mimo jiné nacházel český námořník Bohumil Brkl.56 Pokud jde o vzpoury a nepo-
koje, archivní zdroje57 uvádějí v  roce 1917 ještě červencové nepokoje posádek bitevních 
lodí Habsburg a  Radetzky v  Pule. Všeobecné projevy nespokojenosti s  válkou však plně 
vypukly až na počátku ledna 1918. Souvisely se stávkovou činností po celém mocnářství 
v souvislosti s krácením potravinových přídělů. Ty se vcelku logicky donesly až na Jadran. 
V Terstu a v arzenálu v Pule a na ulicích města demonstrovalo 10 000 lidí, převážně dělní-
ků. Protesty 22.  ledna 1918 skončily rozsáhlým zatýkáním. K 17. lednu 1918 jsou zazna-
menány demonstrace proti špatnému zásobování také na bitevní lodi Erzherzog Friedrich. 
Dne 19.   ledna vypukly nepokoje na bitevní lodi Prinz Eugen (1100 mužů) a na křižníku 
Aspern (305  mužů).58

Po  nepokojích v  Pule vypukla 1. února 1918 mnohem rozsáhlejší vzpoura asi na  40 vá-
lečných plavidlech v  Boce Kotorské. Centrum povstání představoval pancéřový křižník 
Sankt Georg, ale povstaly i  posádky lodí Monarch, Kaiser Franz Josef I, Kaiser Karl VI, 
 Helgoland a strážní lodi Kronprinz Erzherzog Rudolf. Přidal se i personál letecké stanice 
Kumbor a  ponorkové základny. Pobřežní baterie však byly pod kontrolou velitele přísta-
vu59 a z Puly do Kotoru se od 2. února začala přesunovat III. divize bitevních lodí. Vedení 
vzpoury nebylo jednotné a jejich požadavky na zahájení mírových jednání a na demokra-
tizaci  Rakouska-Uherska byly nereálné. Navíc díky benevolentnímu přístupu k  zajatým 
důstojníkům a po odletu vůdců vzpoury v hydroplánu K 207 do Itálie se podařilo nepo-
koje do  3.  února postupně rozložit. Inter nováno zůstalo asi 800 mužů, z  nichž 40  bylo 
7.  února postaveno před  stanný soud a   čtyři zatčení včetně Čecha Františka Rasche byli 
11. února popraveni.60 Dalších 391  námoř níků bylo postaveno před vojenský soud.61 
Dne  5.  února vypukla také opožděná vzpoura v   Šibeniku v  pevnosti Svatého Mikulá-
še. Bouřily se také pozemní jednotky v   Mostaru. Dne 14.  února dezertovalo několik ná-
mořníků v rybářském člunu z fortu  Tegetthoff na  ostro vě Velký Brijun do Itálie. Po vzoru 
únosu torpédovky Tb  11 byla připravována vzpoura a útěk torpédovky Tb 80T.62 Přípravy 
však byly odhaleny a 11.    května 1918 byl popraven český námořník  František Koucký.63  

56 Moulis Miloslav, Tomášek, Dušan: TB 11 se nevrací, Praha 1984.
57 VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, projevy člena spolku bývalých rakousko-uherských 

námořníků Vošnika z 21. 1. 1972.
58 Tamtéž.
59 von Gusseck.
60 Tři Jihoslované.
61 167 Jihoslovanů, 81 Italů, 51 Čechů, 45 Němců, 32 Maďarů, 8 Slovinců, 3 Poláci a  4 Rumuni. 

Viz VÚA-VHA, fond Námořníci, karton 7.
62 Novák, Jiří: Bitva o Jadran. C. a k. válečné námořnictvo za 1. světové války. Jota Brno 2002. Archivní 

prameny pak nepřesně uvádějí Tb 81.
63 VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 8, inv. č. 71.
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U monitorů Enns a Inn byly na zádi použity nízké kopule s houfnicovou výzbrojí. 
(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)

Trosky pancéřové baterie Vermač, která chránila přístupy k základně v Tivatu v Boce Kotorské. 
Baterie byla poškozena po ostřelování z masivu Lovčenu. V prostoru baterie byla v únoru 1918 

soustředěna část internovaných námořníků po potlačení vzpoury v Boce Kotorské. 
(foto Martin Dubánek 2014)
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Dne 3. června 1918 dezertovala posádka hydroplánu L 127 složená však z příslušníků ná-
mořnictva italského původu.64 Koncem války se taktéž množily případy dezerce jednotli-
vých příslušníků námořnictva.65

Bez ohledu na tyto zoufalé protesty válka pokračovala a s ní i ztráty loďstva. Dne 17.  října 
1917 zničil italský parník ponorku U16 a 10. prosince se po útoku torpédového člunu MAS 9 
potopila bitevní loď Wien. Nájezdy a  hlídky lehčích sil pokračovaly i  v  roce 1918 a  bylo 
jen otázkou, kdy přinesou ztráty, což se stalo 21. února 1918, kdy byla zničena ponorka U23 
v  protiponorkové síti v  Otrantské úžině. Štěstěna 16. dubna 1918 opustila torpédoborec 
 Streiter, který se srazil s lodí Petka, a musel být odepsán.

Po nástupu kontraadmirála Horthyho, který byl zastáncem aktivní obrany, proběhla částečná 
reorganizace loďstva, když byly vyřazeny nepotřebné a zastaralé bitevní lodě IV. a V. divi-
ze, čímž se uvolnily potřebné kádry námořníků. Jak pod vlivem vzrůstající aktivity spo-
jenců v  Otrantské úžině, tak ve  snaze zaměstnat nespokojené námořníky, naplánoval 
 admirál  Horthy akci proti spojeneckému úsilí v  Otrantské úžině. Lehké síly měly zajišťo-
vat i moderní bitevní lodě, které bylo potřeba nepozorovaně přesunout do Boky Kotorské. 
Přitom došlo ke  katastrofě, kdy u  ostrova Premuda potopil italský torpédový člun MAS 
15 10. června bitevní loď Szent István a operace byla zrušena. Poslední totální ztrátou byla 
ponorka U20 potopená 6. července 1918 u Benátek. Její vrak byl v roce 1962 nalezen a její 
věž je v současné době vystavena ve vojenském arzenálu ve Vídni. Dne 9. července  ještě byla 
těžce poškozena ponorka U10, kterou se již nepodařilo zařadit znovu do služby.  Žádný vět-
ší námořní střet se tak již do konce války neuskutečnil, a nutno říci, že rakousko-uherské 
loďstvo obstálo za války se ctí. Přes svou slabost si udrželo jádro sil a svou bojeschopnost, 
a  pokud jde o bitevní lodě, jen svou existencí vázaly značné síly nepřítele.  Kromě výše uve-
dených potopených plavidel byla řada dalších lodí poškozena, ale snad vyjma ponorky U10 
se většinu podařilo opravit a zařadit do služby. Citelně však bylo postiženo  rakousko-uherské 
obchodní loďstvo.66 Menší hladinové válečné lodě byly aktivní po celou dobu války, byť ne-
dokázaly zabránit zásobování srbsko-černohorských sil a následně jejich evakuaci. Dokázaly 
poskytovat ochranu svému pobřeží a poměrně účinně doprovázet vlastní konvoje. Ponorky 
se ukázaly jako velice efektivní zbraň a spojeneckému loďstvu pořádně pustily žilou. Velkého 
významu dosáhlo také námořní letectvo, přičemž jeden typ rakousko-uherského hydroplánu 
dokonce Itálie okopírovala. Z dalších plavidel byly velice efektivní nájezdy nejmodernějších 
torpédoborců třídy Tátra a lehkých křižníků třídy Admiral Spaun.

64 Marek, Jindřich: Pod rakouskou vlajkou. Čeští námořníci v letech 1900–1918, Svět křídel 2003.
65 To je i případ námořníka Metoděje Dvořáka, jehož osudy budou zveřejněny v samostatném příspěvku.
66 Až jedna třetina byla internována hned na počátku války.
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Z Boky Kotorské operovaly jak rakousko-uherské, tak i německé ponorky,  
které pronikaly Otrantskou úžinou do Středozemního moře 

(Sbírka PhDr. Milana Moravce)

Šrámy na křižníku Helgoland po bitvě v Otrantské úžině 15. května 1917 
(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 8)
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Schéma pancéřového křižníku Sankt Georg z Almanachu k. und. k. Kriegsmarine z roku 1910. 
Na křižníku vypukla 1. února 1918 vzpoura v Boce Kotorské. 

(VÚA-VHA Praha, Předpisy R, karton 192)

Momentka z nešťastného potopení bitevní lodi Szent István  
torpédovým člunem MAS 15 dne 10. června 1918 
(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)
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Dne 28. října byl vyhlášen samostatný československý stát, 29. října byl deklarován vznik 
království Srbů, Chorvatů a Slovinců a 30. října bylo obnoveno Polsko, čímž se Rakousko-
-Uhersko začalo rozpadat. Z rozhodnutí císaře Karla I. bylo 30. října 1918 předáno loďstvo 
orgánům Království SHS. V noci z 31. října na 1. listopadu byla vlajková loď Viribus Unitis 
potopena italskou diverzí, neboť útočníci nebyli informováni, že došlo k politické změně. 
Dne 3. listopadu podepsalo Rakousko-Uhersko dohodu o příměří, čímž válka na Jadranu 
skončila. Jelikož si Italové pospíšili s obsazováním Puly (5. 11. 1918), byly do týdne obsazeny 
všechny bývalé rakousko-uherské lodi a Jihoslovanům zůstalo pouze 12 torpédovek. I když 
Itálie v  souladu s  tajnou dohodou plynoucí z  Londýnského paktu z  roku 1915 obsadila 
z přislíbené kořisti jen část Dalmatského pobřeží (např. Zadar), ztráta Terstu, Puly a celého 
 Istrijského poloostrova s Rijekou byla pro Království SHS citelnou ztrátou. V roce 1920 byla 
změna hranic potvrzena Rapallskou mírovou smlouvou.67 V souladu s mírovými jednáními 
ve  Versailles, konkrétně na  základě Saint-Germainské smlouvy z  10.  září  1919, pak bylo 
bývalé rakousko-uherské loďstvo rozděleno mezi vítěze. Tak lze vysledovat údaje, že včetně 
lodí z  Dunajské flotily připadlo Velké Británii 13 plavidel, Francii 11, Itálii 20, Řecku 8, 
 Jugoslávii 17, Rumunsku 9 a Portugalsku 6.68 Poraženému Rakousku a   Maďarsku zůstalo 
po  4 říčních hlídkových lodích. Velká Británie konkrétně získala bitevní lodě  Erzherzog 
Ferdinand Max, Árpád, Babenberg, Habsburg, Budapest a Monarch, křižníky Sankt Georg, 
Kaiser Karl VI, Kaiserin und Königin Maria Theresia, Admiral Spaun, Panther,  Leopard 
a  Szigetvár.69 Francie ukořistila moderní dreadnought Princ  Eugen,  který ji posléze po-
sloužil jako dělostřelecký cíl. Z  dalších plavidel ji připadly Erzherzog Karl,  Erzherzog 
 Friedrich, Novara, Dukla, Reka, Pandur, torpédovky Tb 13, 15, 16 a 17 a   devatenáct tor-
pédovek  třídy  50  E.  Itálie obdržela jako nejhodnotnější plavidla bitevní loď  Tegetthoff, 
 semidrednoughty  Radetzky a  Zrinyi, křižníky Helgoland a  Saida a  torpédoborce Tátra, 
 Triglav, Uzsok, Orjen, Turul, Czepel, Uskoke a Scharfschütze, torpédovky Tb-1, 2, 4, 5, 6 
a S2T. Království SHS získalo pouze torpédovky Tb 8, 9, 10, 12, 54, 60, 61, 69, 77, 78, 87 
a 93 F. Rumunsko získalo torpédovky Tb 74, 75, 80, 82, 83 a 84. Portugalsko se muselo spo-
kojit s torpédovkami Tb 85, 86, 88, 89, 90 a 91.

Z Dunajské flotily zůstaly Království SHS monitory Enns, Bosna, Bodrog a Körös. Rumun-
sko posílilo svou říční flotilu o  monitory Sava, Inn a  Temes. Dodejme, že v  souvislosti 
s   Washingtonskou mírovou konferencí z  let 1921–1922 byla většina plavidel hlavních tříd 
tak jako tak na počátku 20. let sešrotována, pokud se tak nestalo pro celkovou zastaralost 
již dříve.

67 Uzavřena v Rapallu 12. listopadu 1920 mezi Itálií s Královstvím SHS. Itálie získala celé Rakouské 
přímoří (Österreichisches Küstenland) s Istrijským poloostrovem, vyjma ostrova Krk, západní část 
Kraňska, enklávu kolem města Zadar a ostrovy Lastovo a Palagruže.

68 VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 2, inv. č. 30.
69 VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 7, inv. č. 71.
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V okamžiku převratných událostí 28. října 1918 zasáhli bývalí rakousko-uherští námořníci 
českého původu, kteří se nacházeli v Praze, pozitivně do nových poměrů, když jako dob-
rovolníci obsazovali v  noci z  29. na  30. října Zemské vojenské velitelství na  Malé Straně. 
V této souvislosti musíme rovněž zmínit, že čeští námořníci vytvořili jak v Pule, tak i v Boce 
Kotorské legie, v  Terstu a  Šibeniku70 oddíly tzv. Československé námořní legie. V  Pule 
ale i Boce Kotorské dokonce museli zasáhnout do národnostních sporů italsky a jihoslovan-
sky mluvícího obyvatelstva. Jelikož bylo tehdy Československo právně uznáno za spojenecký 
stát, zatímco vznikající Království SHS ještě nikoliv, převzali do  obsazení Puly Italy sprá-
vu města.71 Jelikož byly udržovány dobré vztahy s  Jihoslovany, Čeští námořníci a zejména 
důstojníci a technický personál pomohli s odjezdem dvou bitevních lodí do Splitu ve snaze 
uchránit je před obsazením Italy. Lodě však byly internovány Američany.72

Podle vzpomínek členů spolku bývalých rakousko-uherských námořníků byl v Pule dokonce 
z českých námořníků postaven Čs. pluk námořní legie pod velením fregatního poručíka Josefa 
Sládečka.73 Útvar měl od 7. listopadu 1918 vlastní prapor. Vojáci se vrátili do vlasti v celkem 
osmi železničních transportech, z  nichž první odjel 15. listopadu 1918 a  dorazil do  Prahy 
25. listopadu 1918. Transport čítal asi pouze tři roty, ale přivezl sebou 1400 pušek, 14 kulome-
tů a 40 000 nábojů.74 Druhý transport odjel 18. listopadu 1918. Poslední transport byl z Puly 
vypraven 20. listopadu.75 Celkem čs. námořní legie tvořila si 20 rot s plnou výzbrojí, které se-
hrály významnou roli při vzniku republiky v rámci dobrovolnických útvarů rodící se nové ar-
mády republiky. Mimo jiné čs. námořníci tvořili obsluhy improvizovaných obrněných  vlaků76 
a posléze se jako námořní pěchota zapojili do bojů na Slovensku. Jako kuriozitu však můžeme 
uvést i úspěšný výpad oddílu námořníků na Chebské letiště a získání prvních vojenských leta-
del pro republiku, kde se doslova naplnilo pozdější známé heslo „Vzduch je naše moře“.

V souvislosti s poválečnou euforií a v očekávání vytvoření spojovacího koridoru z Česko-
slovenska na  Jadran se rýsovala možnost společného loďstva s Královstvím SHS. To sice, 
jak již nyní víme, naprosto nekorespondovalo se zájmy velmocí a především Itálie, nicmé-
ně mělo určitý vliv při budování čs. branné moci, neboť v listopadu 1918 vzniklo v Praze 
 Velení čs. námořnictva77 a také v rámci rodící se organizace tehdejšího Ministerstva národní 

70 Jelikož se jednalo o spojenecké vojsko, byli v Terstu příslušníci čs. námořní legie přiděleni k 11. bri-
gádě, 7. pluku Bersagliérů. viz VÚA-VHA, fond Námořníci, karton 1.

71 Grégr, René: Historie čs. dunajské flotily do roku 1939. HPM speciál 1991.
72 Grégr, René: Historie čs. dunajské flotily do roku 1939. HPM speciál 1991.
73 VÚA-VHA, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 12.
74 VÚA-VHA, fond Námořníci, karton 1.
75 Tomášek, Dušan – Moulis, Miloslav: TB 11 se nevrací, Naše vojsko 1984, s. 178.
76 Zazvonil, Jaroslav: Československé obrněné vlaky do roku 1939. HPM 9/1992.
77 Grégr, René: Historie čs. dunajské flotily do  roku 1939. HPM speciál 1991 nebo Pejčoch, Ivo: 

 Česko slovenské lodní vojsko 1918–1959. Hav 4/2012.
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Obsazení Zemského velitelství na Malé Straně v noci z 29. na 30. září 1918 bývalými r-u námořníky. 
(VÚA, VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)

Interiér kulometného vozu obrněného vlaku Praha z bojů na Slovensku v roce 1919.  
Obsluhy obrněných vlaků tvořili z části i bývalí r-u námořníci.

(VÚA, VHA Praha, fotoarchiv)
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obrany došlo k založení lodního oddělení (posléze VII. odbor, v říjnu 1919 označen jako 
34. oddělení MNO), ke kterému 24. prosince 1918 nastoupil např. bývalý velitel ponorky 
Josef Holub. Jako určitou zajímavost nelze opomenout ani fakt, že byl v únoru 1920 ode-
slán do  Vladivostoku78 jako technický správce lodí, který byl zároveň přednostou lodní-
ho oddělení u  Československé ústřední hospodářské komise. Komise řešila jak návrat 
čs.   legií do  vlasti pomoci lodních transportů, tak vlastní zásobování a  pohyb jednotek 
ve  Vladivostoku a na nedalekém Ruském ostrově.79 Pro suchozemce je totiž poněkud zvlášt-
ní, že ve Vladivostoku působil Námořní oddíl čs. legií na Dálném východě, který se vytvořil 
z tzv. lodního oddílu vzniklého v květnu 1918. Československé posádky ukořistěných par-
níků Dobrovolec, Smělčák (Smělčak), Střelec (Streljok) a  Naděžnyj tu obstarávaly spoje-
ní se  strážními  jednotkami v okolí přístavu a zabezpečovaly spojení s Ruským ostrovem, 
kde  byli soustřeďováni českoslovenští legionáři před návratem do  vlasti. Námořní oddíl 
existoval od 15. března 1920 při štábu Dálného východu a dělil se na část lodní a adminis-
trativní. Jak již bylo naznačeno, přes Japonsko se do jeho řad dostalo i několik námořníků 
z rakousko-uherského křižníku Kaiserin Elisabeth, potopeného v pevnosti Tsingtau v Číně. 
V souvislosti s evakuací byla činnost Námořního oddílu ukončena v září 1920 a jeho perso-
nál se vrátil do vlasti na palubě lodi Heffron80, ale to je však zcela jiný příběh.

Jak bylo naznačeno výše, do průběhu bojů na Slovensku zasáhly čtyři roty námořníků, (I., II., III. 
a  IV námořní setnina).81 Probíhaly také převratné reorganizační změny, kdy například bylo 
 Velení čs. námořnictva v únoru 1919 transformováno na Velitelství námořních oddílů Národní 
obrany.82 Bývalí rakousko-uherští námořníci byli v letech 1919–1921 soustředěni u Námořního 
praporu v Bratislavě (od 17. prosince 1919 u Oddílu válečného loďstva pro  Dunaj v Bratisla-
vě), tak i v Čechách u Tělesa čs. námořnictva v Litoměřicích (od 17.  prosince 1919 u Oddílu 
válečného loďstva pro Labe v Litoměřicích).83  Například na Slovensku bývalí rakousko-uherští 
námořníci obsluhovali i  první československé námořní baterie kořistních protiletadlových 
děl vz. 1912 ráže 9 cm umístěných zprvu v ústí řek Ipeľ a Hron.84 Archivní dokumenty jejich 
místa konkretizují také na Komárno a  Parkan (dnes  Štúrovo) a  Bratislavu, kam byly redislo-
kovány.85 Posléze vznikly ještě baterie č. 1 a 2 ráže 7,5 cm, které byly výnosem ze 17. prosince 
1919 zrušeny a materiál předán vojenské zbrojnici v Bratislavě.86 Ve funkci velitele námořního 

78 VÚA-VHA Praha, Sbírka kmenových listů, Josef Holub.
79 Josef Holub se v polovině roku 1921 vrátil do vlasti.
80 Minařík, Pavel: Dotaz 467, http://vojenstvi.cz/vasedotazy_32.htm.
81 Pejčoch, Ivo: Československé lodní vojsko 1918–1959. Hav 4/2012.
82 Grégr, René: Historie čs. dunajské flotily do roku 1939. HPM speciál 1991.
83  Minařík, Pavel: Dotaz 467, http://vojenstvi.cz/vasedotazy_32.htm.
84  Vyrobeny ve Škodovce, neboť rakousko-uherské branné moci již nebyly předány. 
85 VÚA-VHA Praha, fond Čs. námořní roty a baterie, karton 1.
86 Pejčoch, Ivo: Československé lodní vojsko 1918–1959. Hav 4/2012.
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 oddílu v Bratislavě  působil od 1. prosince 1919 korvetní kapitán  Zdenko Hudeček, bývalý veli-
tel ponorky U28.87 Na údajný nátlak francouzské vojenské mise pak Republika československá 
neuplatnila nárok na podíl říčních hlídkových lodí, přičemž svoji jedinou loď hlídkový člun 
President  Masaryk budovala až na přelomu 20. a 30. let.88

Z výše uvedené stručné historie bývalých rakousko-uherských námořníků je patrné, že se jed-
nalo o poměrně rozsáhlou problematiku, která přesáhla rámec Rakouska-Uherska a dotýkala 
se i historie nového státního útvaru – Československé republiky. V rámci archivních fondů 
a sbírek Vojenského ústředního archivu - Vojenského historického archivu Praha patří mezi 
primární prameny osobní spisy konkrétních osob. Ty reprezentují tzv. kmenové listy, které 
však za období 1887–1900 a 1903–1910 byly silně proskartovány. Z nich do edice pramenů 
zařazujeme jako reprezentativní ukázku podstatné části spisů dvou velitelů rakousko-uher-
ských ponorek Josefa Holuba a Rudolfa Singuleho. Ve Sbírce legionářských poslužných spisů 
ruských legionářů89 se dají vyhledat záznamy k minimálně 29 námořníkům z křižníku Kaise-
rin Elisabeth, potopeném v pevnosti Tsingtau, kteří se přes japonské zajatecké tábory dostali 
do Vladivostoku k československým legiím v Rusku.90 Někteří z nich díky své původní profesi 
byli zařazeni do výše uvedeného Námořního oddílu Vladivostok91, nebo vykonávali službu 
u technických jednotek, jako například u autooddílu nebo ve štábu čs. vojsk. Jako praktickou 
ukázku otiskujeme v edici dokumentů nejdůležitější nebo nejzajímavější části osobních spisů 
Jindřicha Kocoura, Josefa Hozáka a Aloise Kotála. Pro osobnost výše uvedeného kontraad-
mirála Bořivoje Radoně se zachoval jak kmenový list, tak i kvalifikační listina důstojníka, 
z níž pro ukázku rovněž otiskujeme podstatné části spisu.

Dalším zdrojem informací je bez pochyby fotoarchiv VÚA-VHA Praha, který obsahuje řadu zají-
mavých fotografií rakousko-uherských plavidel. Fotoarchiv disponuje také unikátními skleněný-
mi negativy, které jsou prozatím nepřístupné, a pevně věříme, že nám někdy v budoucnu nákup 
příslušné techniky pro jejich naskenování umožní jejich zpřístupnění široké badatelské veřejnosti.

V rámci rozsáhlých sbírek a fondů uložených ve Vojenském ústředním archivu - Vojenském 
historickém archivu Praha lze informace o problematice československých námořníků bý-
valého Rakouska-Uherska načerpat například ve sbírce Vzpoury 1918 v rozsahu 4 kartonů. 
Fond obsahuje například fotokopie z Kriegsarchivu ve Vídni. Kromě informací o vzpouře 
v Boce Kotorské se zde dají najít vzpomínky Karla Boučka na potopení bitevní lodě Szent 

87 Pejčoch, Ivo: Československé lodní vojsko 1918–1959. Hav 4/2012.
88 Dubánek, Martin: Osudy hlídkové lodě PM (původně President Masaryk) v  letech 1947–1954. 

 Vojenská historia 3/2011, s. 169–183.
89 Databáze legionářů je zveřejněna na stránkách VÚA-VHA Praha: www.vuapraha.cz.
90 Marek, Jindřich: Odysea českých námořníků z křižníku Kaiserin Elisabeth 1913–1920, HaV 3/2013.
91 Například Antonín Balcar z  Hronova nebo Josef Dostál z  Kutné Hory. viz VÚA-VHA Praha,  

Sbírka kvalifikačních listin. 
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István nebo závody válečných lodí v USA v Norfolku, kterých se před vypuknutím války zú-
častnily křižníky Aspern a Sant Georg. Relativně malou vypovídací hodnotu má v rámci této 
sbírky dochovaný seznam knih v knihovně křižníku Sankt Georg nebo seznamy bývalých 
námořníků, kteří přispěli na nejrůznější námořnické sbírky.

V této ročence však bude ve větším rozsahu využit fond Československá obec bývalých ná-
mořníků - revolucionářů v Praze, vedeného pod zkratkou Námořníci, kde se v 10 kartonech 
dochoval písemný i fotografický materiál z pozůstalostí bývalých členů spolku.  Tento drob-
ný fond se již podařilo do roku 2001 inventarizovat. V úvodu inventáře se uvádí, že Česko-
slovenská obec námořníků - revolucionářů byla ustanovena sjednocením společnosti na-
zývané „BAK I“ a  Námořníků jednoročníků inženýrů, sdružujících námořníky bývalé 
rakousko-uherské válečné flotily. Již samo datum zvolené k prvnímu zakládajícímu sjezdu, 
2.–3. únor 1924, ukazuje na ideu Obce – Zachovat odkaz vzpoury bývalých rakousko-uher-
ských námořníků v roku 1918 v Boce Kotorské, ale také v hlavní rakousko-uherské námořní 
základně v Pule. Popudem ke vzniku spolku se stala schůze námořníků na Kladensku u příle-
žitosti odhalení pamětní desky Františka Kouckého 7. října 1923. Jmenovaný, k. k. námořník 
přidělený na torpédovku Tb 80, společně s dalšími námořníky plánoval po vzoru torpédov-
ky Tb 11 dezertovat společně s lodí k nepříteli. Přípravy však byly vyzrazeny a jmenovaný 
byl 11. května 1918 popraven. Faksimile o Františku Kouckém a aktu slavnostního odhalení 
jeho pamětní desky přináší hned první příloha tohoto tématického oddílu.

Obec bývalých námořníků si vytkla za úkol propagaci a uznání odboje námořníků i uctění 
památky jeho obětí. Činným členem spolku se mohl stát pouze námořník bývalého Rakous-
ko-uherského válečného loďstva, který se nějakým způsobem zúčastnil odbojové, v dobové 
terminologii revoluční činnosti v období první světové války. Spolkové stanovy byly Mini-
sterstvem vnitra schváleny dne 12. července 1924 pod čj. 35670/1925/6. Bylo přikročeno 
k vydávání spolkového časopisu „Moře Slovanům“ pod redakcí dr.  Josefa Muldnera, jehož 
první číslo vyšlo 7. září 1925. Spolek se v roce 1930 na přání Ministerstva vnitra přejmenoval 
na Čsl. obec bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu. Už vzhledem 
k potenciální členské základně se nikdy nejednalo o velký spolek. Lze se setkat s informací, 
že členskou základnu tvořilo 700 až 800 bývalých námořníků. V  letech 1927–1928 dosáhl 
spolek celkem osmi odboček s celkem asi 420 členy. Poté se již počet členů pouze snižoval. 
Například k 31. prosinci 1933 měl spolek 210 členů.92 Pro členy byl zřízen spolkový stejnokroj 
a členský odznak ve tvaru námořní kotvy ve středu ovinuté čtyřmi lipovými lístky. Celá kotva 
byla ovinuta trnovou korunou93. Odznak široký 26 mm byl ražen z bronzu a podložen tma-
vomodrou stužkou se dvěma bílými proužky.

92 VÚA-VHA Praha, fond Námořnici, karton 1, inv. č. 11, zpráva o činnosti 1924–1933.
93 Viz obrazová příloha Čs. námořní legie v muzeu v Boce Kotorské.
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Po okupaci ČSR Německem přerušila Čsl. obec bývalých námořníků a účastníků národní-
ho odboje na  Jadranu v  březnu 1939 svou spolkovou činnost. V  roce 1940 bylo spolkové 
jmění zabaveno a 24. března 1940 se na valné hromadě spolek rozešel. Již 4. června 1945 
podal Tomáš Nitka, předválečný předseda spolku, návrh na  obnovení spolkové činnosti. 
Postupně se začala obnovovat činnost jednotlivých odboček (např. odbočky Velká Praha 
10. prosince 1945). V poválečných poměrech však nebyl prostor pro takovou svobodu jako 
v době první republiky a bezpečnostní orgány měly tendenci ke sloučení bývalého spolku 
se Svazem brannosti nebo s Československou obcí legionářskou. Spolek nebyl v roce 1946 
obnoven a zdá se, že jako součást Československé obce legionářské fungoval jako samostatné 
historické sdružení čs. námořníků-revolucionářů. Roku 1949 se sdružení stalo součástí Svazu 
bojovníků za svobodu, jeho členové se stali členy jednotlivých odboček SBS.

V roce 1946 podala Čsl. obec bývalých námořníků a účastníků národního odboje na  Jadranu 
v  likvidaci žádost o  povolení realizace „Pamětní medaile národního odboje na  Jadranu“ 
jako věcnou památku pro žijící účastníky revolučních událostí v únoru 1918.94 Medaile byla 
povolena k nošení výnosem MNO čj. 89726/I. odbor ze 17. prosince 1947. Kruhová medaile 
o průměru 33 mm a síle 2 mm byla vyrobena z bronzu a na povrchu je postříbřená. Na aver-
su je naznačena mořská hladina a na ní doprava položen křižník s nadstavbami a vlajkou 
na stožáru. Nad křižníkem záře slunečních paprsků. Pod hladinou je štít s malým znakem 
ČSR podložený bujnou lipovou ratolestí. Na reversu v horní polovině je původní odznak 
Čs. obce z r. 1930, kotva s trnovou korunou. Dole se nachází třířádkový nápis: „NÁRODNÍ 
ODBOJ NA JADRANU 1914–1918“. Horní okraj medaile je tvořen převýšením dvou stužek, 
mezi kterými přesahují vavřínové lístky. K pevnému závěsu je upevněno očko s kroužkem 
pro stuhu. Stuha je 40 mm široká, tmavomodrá s 2,5 mm širokým bílým pruhem okrajovým, 
stejně širokým tmavomodrým a postranním bílým pruhem. K medaili byl předáván velký 
diplom s matričním číslem signovaný kulatým razítkem a předsedou a funkcionáři  Sdružení 
a  malá průkazka.95 Návrhy na  vytvoření medaile předkládáme v  příslušném tématickém 
oddílu. Sice  poněkud předbíháme událostem, ale Svaz protifašistických bojovníků vydal 
ještě jednu pamětní medaili, konkrétně „Pamětní medaili Svazu protifašistických bojovní-
ků“, která byla udělovaná všem žijícím účastníkům sdružení. Jedná se o kruhovou hliníko-
vou zlatě eloxovanou medaili o průměru 35 mm a síle 2 mm. Avers je vyplněn symbolem 
zkříženého vlajícího praporu a  pušky. Při dolním okraji medaile je nápis „ ÚČASTNÍKU 
PROTIVÁLEČNÉ VZPOURY 1918“. Na reversu je třířádkový nápis „SVAZ PROTIFAŠIS-
TICKÝCH BOJOVNÍKŮ“. Na horním okraji medaile je malé ploché očko s kroužkem k za-
věšení na  stuhu. Stuha je  35 mm široká rudé barvy a  ve  stejných vzdálenostech prochází 
tři bílé pruhy široké 5 mm.96

94 VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 3, inv. č. 43.
95 Popis medaile via Ing. František Jedlánek. 
96 Popis medaile via Ing. František Jedlánek.
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Dne 23. listopadu 1968 se v Praze konala ustavující schůze Sdružení čs. námořníků - revo-
lu cio nářů, rámcově zasazeného do  československého Svazu protifašistických bojovníků. 
S přirozeným úbytkem členské základny v 80. letech spolek zanikl. Poznámky a dochovaná 
korespondence zachycují činnost sdružení k roku 1983.

Z  historického hlediska, a  v  tomto případě i  z  hlediska bývalých rakousko-uherských ná-
mořníků v první světové válce, jsou ve fondu obsažené historické fotografie, které byly jed-
notlivými členy příslušníků bývalých rakousko-uherských válečných lodí věnované spolku, 
nebo pocházely z jejich pozůstalosti. Kromě osob samotných zachycují především rakousko-
-uherská válečná plavidla a život posádek na jejich palubách. Dochovalo se také několik map 
pobřeží dnešního Chorvatska a Itálie. Rukopisné poznámky o rakousko-uherském loďstvu 
již mají v současnosti spíše zanedbatelný význam, nicméně lze narazit i na několik vzpomí-
nek nejen na události vzpoury v Boce Kotorské, ale například také na službu na válečných l o-
dích Dunajské flotily. Fond však obsahuje například rukopis publikace Události v Pulji 1918 
– Památník československé účasti při převratu na Jaderském moři od J. Sládečka a D. Todta, 
vydané v Kroměříži v  roce 1920.97 V příslušném oddílu edice dokumentů bude přetištěna 
i zajímavá báseň „Balada o Boce Kotorské“, ukázka z divadelní hry „Soumrak před bouří nad 
mořem...“ a hudební skladba „Pochodová píseň – Českoslovenští námořníci“. Fond lze využít 
ke zpracování historie I. odboje, k námořním válečným dějinám a k vlastním dějinám spol-
kového života legionářů – příslušníků I. odboje.

Prostudování fondu nám ukázalo hned několik dalších nápadů jak zužitkovat nalezené in-
formace a přivedlo nás na myšlenku využít i další fondy uložené v našem archivu. Drobné 
zmínky o činnosti spolku jsou uloženy ve fondu Památník osvobození. Především se jedná 
o využití sbírky rakousko-uherských vojenských předpisů (zkratka Předpisy R), kde se na-
cházejí například předpisy pro vojenskou duchovní službu. Touto problematikou se zabývá 
ve VHA Mgr. Martin Flosman, který připravil samostatnou studii s názvem Duchovní  služba 
v rakouském válečném námořnictvu, její vývoj, organizace, působení a příběh českého ná-
mořního kuráta Ignáce Husičky. Jak již bylo zmíněno v úvodu, bývalí rakousko-uherští ná-
mořníci sehráli značnou roli v říjnu 1918 při vzniku našeho státu a v letech 1918–1919 byli 
nasazeni v bojích na Slovensku. To nás inspirovalo k zařazení ukázek dokumentů z archivní-
ho fondu Čs. námořní roty a baterie z let 1918–1920.

V  úvodu jsme uvedli, že čeští námořníci tvořili významný procentuální podíl rakousko-
-uherského námořnictva. Proto nemůže být překvapením, že bývalí c. a k. námořníci byli 
také přímí nebo vzdálení příbuzní zaměstnanců našeho archivu. V  případě Karla Krále, 
příbuzného PhDr. Milana Moravce, který sloužil na  lehkém křižníku Helgoland, se bohu-
žel již  nedochoval kmenový list. Z  jeho památečného alba však reprodukujeme, alespoň 

97 VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 3.
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několik nejzajímavějších fotografií. Kmenový list se nedochoval ani u námořníka Metoděje 
Dvořáka, sloužícího na palubě pancéřového křižníku Kaiser Karl VI, vzdáleného příbuzného 
Bc. Evy Dvořákové. Vzhledem k faktu, že v průběhu své služby vykonal i cestu kolem světa, 
jsme se v jeho případě přesto pokusili o krátké představení jeho životních osudů.

Kromě těchto dvou samostatných studií, které jsme zařadili až za  edici dokumentů, jsme 
se rozhodli tuto edici tématicky rozdělit na několik oddílů. V prvním oddílu budou poskyt-
nuty výše uvedené ukázky kvalifikačních listin dvou příslušníků rakousko-uherského ná-
mořnictva Rudolfa Singuleho a Josefa Holuba a ukázka ze Sbírky poslužných legionářských 
spisů, příslušníků rakouského křižníku Kaiserin Elisabeth. Dále sem byla zařazena ukázka 
z kvalifikační listiny důstojníka a kmenového listu kontraadmirála Bořivoje Radoně. Oddíl 
uzavírá ukázka dvou fotografií získaných ze skleněných negativů fotoarchivu.

Ve druhém až pátém oddílu budou prezentovány materiály, které převážně pocházejí z fondu 
Československá obec bývalých námořníků - revolucionářů v Praze, vedeného pod zkratkou 
Námořníci. Druhý oddíl tak přinese dokumenty o vzniku a zániku spolku Československá 
obec námořníků a  účastníků národního odboje na  Jadranu, respektive o  jeho nástupci – 
 Historickém sdružení čs. námořníků - revolucionářů. Ve  třetím oddílu budou zveřejněny 
zprávy o činnosti spolku v  letech 1924–1981. Čtvrtý oddíl představí nejzajímavější ukázky 
z literární a hudební činnosti příslušníků spolku. Pátý oddíl se bude obecněji věnovat službě 
a běžnému životu rakousko-uherských námořníků v době první světové války. Ten bude pre-
zentován pomocí několika vzpomínek a zejména množstvím dobových fotografií. Pátý oddíl 
bude věnován vzpouře v Boce Kotorské v roce 1918 a také činnosti bývalých rakousko-uher-
ských námořníků v době říjnových událostí roku 1918 v Praze. Archi vá lie zařazené do tohoto 
oddílu z větší části pocházejí z fondu Čs. námořní roty a baterie.

Přestože Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv Praha s  výjimkou osobních 
spisů bývalých rakousko-uherských námořníků nedisponuje primárními prameny k proble-
matice rakousko-uherského námořnictva, domníváme se, že se nám v této edici vybraných 
dokumentů podařilo poskládat z těchto střípků poměrně ucelený obraz o dané problematice. 
Jak je z edice patrné, osudy bývalých c. a k. námořníků se dají z fondů uložených v našem 
archivu rekonstruovat mnohem lépe.

Závěrem bych chtěl poděkovat za spoluúčast všem, kdo svou ochotou přispěli k vytvoření to-
hoto díla, abecedně: Bc. Evě Dvořákové, MUDr. Tomáši Dvořákovi, Mgr. Martin  Flosmanovi, 
Aleši  Haltmarovi, Dr.  Petru Hofmanovi, Ing.  Františku Jedlánkovi, Ing.  Petru  Kadlecovi, 
PhDr. Milanu Moravcovi, Martinu Svadbíkovi a Mgr. Janu Zámečníkovi.
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EDICE DOKUMENTŮ 
I. oddíl – Osobní spisy bývalých rakousko-uherských námořníků:
Ukázka z podstatných částí kmenového listu velitele ponorky Josefa Holuba (1885–1963)Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, Josef Holub, originál, 16 s.
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Ukázka z podstatných částí kmenového listu velitele ponorky Rudolfa Singuleho (1883–1945)
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, Rudolf Singule, originál, 17 s.
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Poslužný spis ruského legionáře Josefa Hozáka, dříve člena posádky   
rakousko-uherského křižníku Kaiserin Elizabeth
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka poslužných legionářských spisů, Josef Hozák, originál, 5 s.
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Poslužný spis ruského legionáře Jindřicha Kocoura, dříve člena posádky  
rakousko-uherského křižníku Kaiserin Elizabeth

VÚA-VHA Praha, fond Sbírka poslužných legionářských spisů, Jindřich Kocour, originál, 2 s.

Rakousko-uherští námořníci z křižníku Kaiserin Elizabeth v zajateckém táboře v Japonsku.

VÚA-VHA Praha
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Poslužný spis ruského legionáře Aloise Kotála, dříve příslušníka posádky  
rakousko-uherského křižníku Kaiserin Elizabeth
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VÚA-VHA Praha, fond Sbírka poslužných legionářských spisů, Alois Kotal, originál, 4 s.
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Průběh služby kontraadmirála Bořivoje Radoně v rakousko-uherském námořnictvu
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VÚA, VHA Praha, fond Sbírka kmenových listů, originál, strojopis, rukopis, 7 s.
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Ukázka ze sbírek fotoarchivu.

Německý bitevní křižník třídy Moltke, pravděpodobně Goeben, který rozpoutal  
první světovou válku ve Středozemním moři, a posléze unikl do Turecka.  

(VÚA-VHA, fotoarchiv)

Město Dubrovník s fortem Lovrijenac (vlevo).  
Na vrcholu hory Srđ nad městem se tyčí fort Impérial  

(VÚA-VHA, fotoarchiv)

Vojenský  historický  archiv
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II. oddíl –  Fond Československá obec bývalých námořníků - revolucionářů 
v Praze

Vznik a zánik spolku 
Slavnostní odhalení pamětní desky Františka Kouckého 7. října 1923, účastníka 
vzpoury v Pule, které vyústilo v založení Československé obce bývalých námořníků - 
revolucionářů v Praze. Album pochází z 30. května 1948 a informuje o zpětném osazení 
pamětní desky do Sokolovny v Hnidousích 14. června 1945Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA, fond Námořníci, karton 10, originál, strojopis, 6 s.

Vojenský  historický  archiv
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Momentky ze slavnostního odhalení pamětní desky Františku Koutskému 7. října 1923 
v Hnidousích

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10, inv. č. 80

Vojenský  historický  archiv
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Obálka z tištěných stanov Československé obce bývalých námořníků a účastníků 
národního odboje na Jadranu v Praze

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 5, originál, tiskopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv
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Stanovy Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje 
na Jadranu v Praze

Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 5, originál, strojopis, 7 s.

Vojenský  historický  archiv
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Stanovy Odboček Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního 
odboje na Jadranu v Praze

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 5, originál, tiskopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv
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Oznámení o zrušení spolku Československé obce bývalých námořníků a účastníků 
národního odboje na Jadranu

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 14, originál, strojopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv
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Dokumenty o pokusech o obnovení činnosti spolku Československé obce bývalých 
námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu z let 1945–1947

Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 15, originál, strojopis, 5 s.

Vojenský  historický  archiv
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Snaha o obnovu Sdružení čs. námořníků revolucionářů ve Svazu protifašistických 
bojovníků v listopadu 1968

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 26, originál, strojopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv
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III. Oddíl –  Fond Československá obec bývalých námořníků - revolucionářů 
v Praze

Zprávy o činnosti spolku 1924–1981 
Reakce představenstva spolku bývalých rakousko-uherských námořníků na výzvu 
Památníku osvobození z roku 1932Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv



141

Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond Památník osvobození, karton 15, korespondence, originál. 4 s.

Vojenský  historický  archiv
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Výroční Zprávy o činnosti spolku od roku 1924 do roku 1931

Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 11, strojopis, 8 s.

Vojenský  historický  archiv
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Setkání příslušníků Československé obce námořníků Praha-Žofín 1928

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10, pozůstalost Václava Sattlera

Setkání příslušníků Československé obce námořníků v roce 1938 v Praze u příležitosti 
slavnostního převozu ostatků K. H. Máchy. Na fotografii vynikne zejména spolková 
uniforma.

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10

Vojenský  historický  archiv
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Oběžník členstvu spolku z prosince 1938, který upozorňuje o usnesení vlády ČSR 
o založení pamětního odznaku pro dobrovolníky z let 1918–1919 a o vydávání potvrzení 
o dobrovolnické službě

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, originál, strojopis 4. s

Vojenský  historický  archiv
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Postoj k německé okupaci a vytvoření protektorátu asi nejlépe vyjádřila žádost o vrácení 
půjčky na obranu státu z 31. března 1940

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 14, strojopis, originál, 1s.

Vojenský  historický  archiv
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Zastavení vydávání časopisu „Moře Slovanům“ z 16. května 1940

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 1, inv. č. 14, strojopis, originál, 1 s.

Vojenský  historický  archiv
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Návrhy na vytvoření pamětní medaile k 30. výročí vzpoury v Boce Kotorské  
v červnu až prosinci roce 1946

Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv



161

Vojenský  historický  archiv



162

Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 3, inv. č. 43, originál, strojopis, 13 s.

Vojenský  historický  archiv



166

Statut a protokol na udílení „Pamětní medaile národního odboje na Jadranu“

Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 3, inv. č. 43, originál, strojopis, 3 s.

Vojenský  historický  archiv
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Rub a líc Pamětní medaile národního odboje na Jadranu

Foto Martin Svadbík, 
via František Jedlánek

Dekret pro udílení „Pamětní medaile národního odboje na Jadranu“

Vojenský  historický  archiv



170

Rub a líc „Pamětní medaile Svazu protifašistických bojovníků“ udělovaná všem žijícím 
členům historického sdružení bývalých námořníků-revolucionářů

Foto Martin Svadbík, 
via František Jedlánek

Fotografie z průvodu členů historického sdružení čs. námořníků z roku 1947 
z pozůstalosti Antonína Mašína, člena posádky monitoru SMS Sava

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 8

Vojenský  historický  archiv
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Oslavy založení 21. střeleckého pluku francouzské legie v Čáslavi, pravděpodobně 
v lednu 1948. Uprostřed se nachází velitel pluku gen. Otakar Husák (1885–1964), 
po jeho levici bývalý námořník Antonín Mašín

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10

Členové historického sdružení bývalých námořníků u admirála Bořivoje Radoně 
na sklonku jeho života. Na fotografii je zachycen i předseda sdružení Tom Nitka

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 8

Vojenský  historický  archiv
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Vysvětlení odbojové činnosti příslušníků historického sdružení bývalých námořníků 
z května 1948

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 1, inv. č. 19

Vojenský  historický  archiv



173

Zástupci historického sdružení čs. námořníků-revolucionářů u pamětní desky 
na Olšanských hřbitovech v roce 1963

Vojenský  historický  archiv



174

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10

Vojenský  historický  archiv



175

Setkání námořníků z pancéřového křižníku Sankt Georg v únoru 1968  
se zástupci VHÚ Praha

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 9, Pozůstalost bývalého námořníka Václava Wernera

Srdečná atmosféra v uvolněné politické situace pražského jara 1968. Českoslovenští 
legionáři při prezidentské volbě Ludvíka Svobody

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 8, Pozůstalost bývalého námořníka Antonína Mašína

Vojenský  historický  archiv



176

Setkání zástupců historického sdružení čs. námořníků-revolucionářů s prezidentem 
ČSSR Ludvíkem Svobodou

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 8, Pozůstalost bývalého námořníka Antonína Mašína

Jedna s posledních společných fotografií u příležitostí 55. výročí vzpoury 
v Boce Kotorské v únoru 1973.

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 8, Pozůstalost bývalého námořníka Antonína Mašína

Vojenský  historický  archiv



177

Ukázka z poznámkového sešitu jednoho 
z příslušníků spolku Československé 
obce bývalých námořníků a účastníků 
národního odboje na Jadranu 
(VÚA, VHA Praha, fond Námořníci, 
karton 8)

Razítko historického sdružení 
Čs. námořníků – revolucionářů 

v Praze

Vojenský  historický  archiv
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IV. oddíl  Ukázka z literární a hudební činnosti příslušníků spolku 
Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního 
odboje na Jadranu

Balada „Boka Kotorská“ neznámého autora jako ukázka z tvorby příslušníku spolku

Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 3, strojopis 3 s.

Vojenský  historický  archiv
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Ukázka z scénáře divadelní hry Jaromíra Kolibříka-Puljanoviče „Soumrak před bouří 
nad mořem...“

Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 1, inv. č. 3, tiskopis, 5 s

Vojenský  historický  archiv
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Časopis Moře Slovanům č. 7/1928 z 1. března 1928 – Zpráva o oslavě desetiletého výročí 
vzpoury v Boce Kotorské.

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 4, inv. č. 53, originál, tiskopis, 1 s.

Vojenský  historický  archiv



186

Pochodová píseň Českoslovenští námořníci. Napsal Josef Kavalír, hudbu sloužil J. Pirner 
a obálku J. Schořík.

Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 9, originál, rukopis, 2 s.

Vojenský  historický  archiv
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V. oddíl – Ze života rakousko-uherských námořníků
Námořnické desatero. Graficky provedl Ed. Dworak,

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10, pozůstalost námořníka Josefa Sattlera, originál, 1 s.

Vojenský  historický  archiv
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Služební kniha námořníka Karla Paciny, člena posádky křižníku Saida

Vojenský  historický  archiv



190

Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 8,

Vojenský  historický  archiv
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Karel Pacina 19. února 1916 na palubě křižníku Saida v Pule. 

(VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 8)

Snímek členů lodní kapely na bitevní lodi Tegetthoff 31. prosince 1917

(VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10)

Vojenský  historický  archiv
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Doposud nezařazení c. a k. námořníci v Pule před první světovou válkou, vyfocení 
s japonskou námořní delegací

(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)

Protipólem slavnostního pózování byly uhelné brigády

(VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10)

Vojenský  historický  archiv
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Kantýna jednoho z větších rakousko-uherských plavidel

(VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10)

Vojenský  historický  archiv
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SMS Erzherzog Ferdinand Max

(VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10)

Vojenský  historický  archiv
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47mm kanon z výzbroje bitevní lodě SMS Erzherzog 
Ferdinand Max

(VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10)

Pohled ze stěžně na palubu bitevní lodě SMS 
Erzherzog Ferdinand Max.   

Na palubě je vidět věž pro 19cm kanon 
a baterie 66mm kanonů chráněných štíty

(VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10)

Momentka z nešťastného potopení bitevní lodi Szent István torpédovým člunem MAS 15  
dne 10. června 1918 

(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)

Vojenský  historický  archiv
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Podhladinové torpédomety některé z rakousko-uherských bitevních lodí

Bitevní loď SMS Szent Istvan v plné kráse
(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)

Vojenský  historický  archiv
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Cvičení sokolského družstva na palubě bitevní lodi Tegetthoff

(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)

Vojenský  historický  archiv



199

Celoroční kurs palubních dělostřelců z roku 1917

(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10, z pozůstalosti námořníka Stropnického)

Vánoční pozdrav z roku 1917 z vlajkové bitevní lodi Viribus Unitis

(VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10)

Vojenský  historický  archiv



200

Mapa pobřeží Rakouska-Uherska v době před první světovou válkou

VÚA, VHA Praha, fond Námořnici, karton 3, inv. č. 42, nedatováno, originál, 1s. 

Vojenský  historický  archiv
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Vzpomínka nejmenovaného příslušníka Československé obce bývalých námořníků 
a účastníků národního odboje na Jadranu na službu na rakousko-uherském  
monitoru Sava

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 3, inv. č. 36

Vojenský  historický  archiv
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Na rakousko-uherském monitoru Sava sloužil například Antonín Mašín

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 8

Posádka jednoho z nejstarších monitorů dunajské flotily. Jde buď o SMS Leitha  
nebo SMS Maros. 

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10

Vojenský  historický  archiv
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VI. oddíl –  Vzpoury v rakousko-uherském námořnictvu a účast bývalých c. a k. 
námořníků při vzniku Československé republiky 1918–1919

Článek Toma Nitky o činu posádky torpédovky Tb 11 ve výstřižkovém archivu spolku 
Československé obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 3, inv. č. 47

Vojenský  historický  archiv



204

Portrét a popis činnosti Františka Kouckého, osvětlující jeho pokus o dezerci 
v torpédovce Tb 80. Přípravy k útěku však byly odhaleny a jmenovaný 
byl 11. května 1918 zastřelen v námořní trestnici v Pule.

Vojenský  historický  archiv



205

Vojenský  historický  archiv
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VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 8, inv. č. 71, tisk a originál, 3 s.

Vojenský  historický  archiv
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Demonstrace posádky bitevní lodi Habsburg 27. ledna 1918 v Pule. 

(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 10)

Pancéřový křižník Sankt Georg, na kterém 1. února 1918 vypukla vzpoura 
v Boce Kotorské

(VÚA-VHA Praha, fotoarchiv)

Vojenský  historický  archiv
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Sborník Svazu protifašistických bojovníků z roku 1958 k odhalení pomníku 
popraveného námořníka Františka Rasche

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 8

Vojenský  historický  archiv



209

Vzpomínky Toma Nitky, předsedy Československé obce bývalých námořníků a účastníků 
národního odboje na Jadranu v Praze na soudní proces se vzbouřenci v Boce Kotorské

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 8

Vojenský  historický  archiv
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Eskorta zajatých vzbouřených námořníků v Boce Kotorské v únoru 1918
(Fotoarchiv VÚA-VHA Praha)

Delegace zástupců poslanecké sněmovny ČSR u hrobů popravených námořníků  
v Boce Kotorské v roce 1927

(Fotoarchiv VÚA-VHA Praha)

Vojenský  historický  archiv
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Portrétní fotografie Toma Nitky, člena posádky pancéřového křižníku Sankt Georg 
a účastníka vzpoury v Boce Kotorské

(VÚA-VHA Praha, 
fond Námořníci, karton 8)

Památník popravených námořníků v Pule Františka Kouckého a Ljubomíra Krause, 
kteří se pokoušeli po vzoru Tb 11 unést torpédovku Tb 80 (foto Aleš Haltmar)

Vojenský  historický  archiv
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Unikátní snímek potopení bitevní ledě Viribus Unitis v Pule po italské diverzní akci 
1. listopadu 1918

(VÚA-VHA Praha, fotoarchiv)

Vojenský  historický  archiv



213

Návrh ing. Kubánka na výrobu praporu „I. československé námořní legie v Pulji“ 
z roku 1918

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 3, inv. č. 46, originál, 1 s.

Vojenský  historický  archiv
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Fotografie z pozůstalosti Ondřeje Haška, účastníka vzpoury v Boce Kotorské 
a pozdějšího příslušníka čs. námořní legie v Boce Kotorské. Námořní muzeum 
v Boce Kotorské v roce 2015

(foto Martin Dubánek)

Vojenský  historický  archiv
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Námořníci v den převratu 28. října 1918 na Žofíně

(VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 8, pozůstalost Josefa Sattlera

František Vydra, topič z křižníku Novara ve službách Lodního oddílu

(VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 9)

Vojenský  historický  archiv
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Neúplný seznam padlých československých námořníků v bojích na Slovensku v roce 1919

VÚA-VHA Praha, fond Námořníci, karton 7, inv. č. 70, strojopis, originál, 1 s. 
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Václav Poskočil, příslušník I. čs. námořního praporu, který zasáhl do bojů na Slovensku

VÚA-VHA Praha, fond námořníci, karton 10, Fotoalbum SBS
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Hlášení součástí Oddílu čs. válečného loďstva pro Dunaj o činnosti za období let 1918–1920 
Bojová činnost bývalé I. námořní roty
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VÚA-VHA Praha, fond Čs. námořní roty a baterie, originál, strojopis, rukopis, 12 s.
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Hlášení součástí Oddílu čs. válečného loďstva pro Dunaj o činnosti za období let 1918–1920
Bojová činnost 9cm námořních baterií na Slovensku
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VÚA-VHA Praha, fond Čs. námořní roty a baterie, originál, strojopis, rukopis, 13 s.
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DUCHOVNÍ SLUŽBA V RAKOUSKÉM 
VÁLEČNÉM NÁMOŘNICTVU  
–  její vývoj, organizace, působení a příběh 

českého námořního kuráta Ignáce Husičky
Mgr. Martin Flosman

Rozvoj námořní duchovní správy a její organizace postupoval ruku v ruce s výstavbou ra-
kouského válečného námořnictva v  průběhu 19. století. Již v  roce 1780 bylo plánováno, 
že pro potřeby námořnictva v Terstu budou vyčleněni tři kaplani (Schiffskapläne). Není však 
jisté, zda tento záměr byl ve skutečnosti také realizován. Za Benátské republiky zvláštní ná-
mořní klérus neexistoval. Duchovní službu na vyzbrojených lodích i na pevnině vykonávali 
smluvně na základě vzájemné dohody řádoví kněží, většinou františkáni.

V roce 1802 bylo k námořnictvu zařazeno 12 kaplanů, z nichž sloužilo pět u dalmatského 
pluku (z toho jeden pravoslavný), jeden u invalidní jednotky v Benátkách, jeden u námořní 
roty v Kotoru, jeden na galéře Fusta, dva v námořní nemocnici a dva u námořnictva v Terstu.

Krátce nato v roce 1803 však následovala reorganizace námořního kléru, z níž vzešel aktivní 
stav tvořený jedním štábním kaplanem (v letech 1803–1823 tento úřad zastával Johann  Anton 
Mastrovich), který zajišťoval duchovní správu u námořního arzenálu pod vedením lombard-
sko-benátského polního superiora a  vykonával dozor nad ostatními námořními  kaplany. 
Ti byli zařazeni následovně: jeden u námořního dělostřeleckého praporu, jeden u námoř-
ního pěšího praporu, jeden pro galéry, dva pro námořní nemocnice, jeden pro  Albánii 
a   jeden pravoslavný duchovní pro námořní pěší prapor. K výkonu duchovní služby na vy-
zbrojených  lodích bylo určeno pět řeholníků z benátského kláštera františkánů San Francesco 
della  Vigna, kteří se vesměs narodili v  Dalmácii a  dobře ovládali italštinu a  chorvatštinu. 
Nad to stanovil benátský patriarchát ještě další tři řeholníky pro službu na lodích.98

Podle jednoho z prvních námořních služebních předpisů z roku 1803, který zůstal v platnosti 
celé půlstoletí, „lodní kaplan má být člověk, jehož životní styl a životní pouť jsou bezúhonné, 
má  denně navštěvovat nemocné, aniž by jim nadměrně dlouho a  zbytečně kázal, a  má jim 

98 Bielik, Emerich: Geschichte der k. u. k. Militär-Seelsorge und des Apostolischen Feld-Vicariates, 
Vídeň 1901, s. 245–247.
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 dodávat odvahu. […] Plavčíci mohou být přijímáni ve věku 10 let. Na palubě podléhají kapla-
novi, který je učí náboženství a dalším předmětům.“ 99

Všechen aktivně sloužící klérus pobíral služné 40 zlatých měsíčně a  příspěvek na  stravu 
ve  výši jeden zlatý. Duchovní službu a  vyučování na  námořních školách v  Benátkách ob-
starávali nejprve starší kněží na odpočinku, v pozdějších letech námořní kaplani. Pokud šlo 
o úkoly, postavení, pravomoci nebo odchod do výslužby, ty byly u námořních kaplanů stejné 
jako u ostatních vojenských duchovních (polních kaplanů).100

Nařízením dvorské válečné rady z roku 1823 byla zrušena funkce štábního námořního kapla-
na a vedení námořní duchovní služby bylo postaveno pod pravomoc tzv. řídícího námořního 
kaplana a pod dohled benátsko-lombardského polního superiorátu. Funkci řídícího námoř-
ního kaplana jako první vykonával františkán Bonaventura Ramgnak. Ten byl v roce 1806 
přijat do námořnictva jako duchovní, v  roce 1820 byl naloděn na Flutta Carolina, se kte-
rou vykonal plavbu do Indie. Po svém návratu byl v roce 1823 jmenován řídícím námořním 
kaplanem a v roce 1844 v této funkci zemřel. Jeho nástupcem byl v letech 1844–1851 kněz 
diecéze Vicenza Hieronymus Mantagna a po něm (v letech 1851–1854) Josef Tóth z diecé-
ze  Czanád (dnes Szeged-Czanád). Usnesením z 2. prosince 1854 pak byl úřad řídícího ná-
mořního kaplana přeměněn na Námořní superiorát podřízený bezprostředně Apoštolskému 
polnímu vikariátu ve Vídni. Řídící námořní kaplan Josef Tóth byl systemizován ve  funkci 
námořního superiora, kterou vykonával až do roku 1864. Po něm vedl námořní superiorát 
(v letech 1864–1869) Georg Račič z diecéze Terst.101

Po reorganizaci z roku 1858 bylo námořní duchovenstvo tvořeno jedním námořním superi-
orem, čtyřmi námořními kaplany první třídy a čtyřmi námořními kaplany druhé třídy a tvo-
řilo vlastní skupinu oddělenou do ostatního vojenského duchovenstva (Feldgeistlichen).102

Dokud sídlilo vrchní námořní velení v Benátkách, měl benátský patriarchát právo i povin-
nost prezentovat příslušné kandidáty na místa námořních kaplanů. Nařízením Říšského mi-
nisterstva války č. 3735 z 2. června 1851 byla tato pravomoc přenesena na biskupský ordinari-
át v Terstu. Právo navrhovat obsazení místa řídícího námořního kaplana přešlo z Nejvyššího 
námořního velitelství na Dvorskou válečnou radu, která návrhy sdělovala Apoštolskému pol-
nímu vikariátu k posouzení a následnému jmenování. Při jmenování jednotlivých námoř-
ních kaplanů byl zachován tentýž postup. Námořní superior byl jmenován přímo císařem.

99 Pernes, Jiří a kol.: Pod císařským praporem – historie habsburské armády 1526–1918, Praha 2003, 
s. 223.

100 Bielik, Emerich: Geschichte der k. u. k. Militär-Seelsorge und des Apostolischen Feld-Vicariates, 
Vídeň 1901, s. 247.

101 Tamtéž, s. 251.
102 Tamtéž, s. 247.
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Následující reorganizace vojenské duchovní správy v  roce 1869 přinesla transformaci do-
savadního Námořního superiorátu v  nově zřízený Námořní farní úřad103 a  mírový počet 
námořního duchovenstva byl při zachování jeho vlastního (od polních duchovních) samo-
statného stavu pevně stanoven na  jednoho námořního faráře, dva námořní kuráty a  šest 
námořních kaplanů. Námořní farní úřad byl pomocným orgánem Námořní sekce Říšského 
ministerstva války a byl jí ve vojenských záležitostech podřízen. V záležitostech duchovních 
podléhal Apoštolskému polnímu vikariátu ve  Vídni. V  místních a  personálních záležitos-
tech pak podléhal Přístavnímu admiralátu v Pule. Jmenování námořního faráře, který náležel 
do VIII. hodnostní třídy, prováděl panovník.104

Na  postu námořního faráře působil v  letech 1869–1891 dosavadní námořní  superior 
Georg  Račič.105 Po  něm vykonával tuto funkci od  roku 1892 kněz arcidiecéze  Olomouc 
 Pavel  Úředníček. Ten se narodil v roce 1849 v Napajedlích, na kněze byl vysvěcen v roce 1873106 
a jako vojenský duchovní působil od dubna 1876. Zemřel 11. listopadu 1921.

Po reorganizaci z roku 1869 vykonával jeden námořní kurát službu v hlavní námořní nemoc-
nici v Pule a druhý na námořní akademii v Rijece, kde rovněž vyučoval náboženství. Jim byli 
přidělováni námořní kaplani k výkonu duchovní služby buď na  jednotlivých lodích, nebo 
u námořních jednotek a dalších institucí na pevnině.107 V době míru byli duchovní naloděni 
pouze na vlajkových lodích, odkud zajišťovali pastorační péči pro celou eskadru nebo flotilu. 
Ve většině případů ale byla duchovní služba vykonávána na pobřeží.

Pro dobu války bylo počítáno s navýšením systemizovaných míst a duchovní měl být přidělen 
na každou loď od 450 osob mužstva výše. Stav byl doplňován duchovními v záloze a v pří-
padě, že by jejich počet nedostačoval, i nově jmenovanými námořními kaplany, kteří by byli 
po skončení války vráceni zpět do civilní duchovní správy. Pro zajištění dostatečného počtu 
zájemců se měl námořní farář na základě aktuálního pověření Námořní sekce Říšského mi-
nisterstva války obrátit na biskupské ordinariáty v celé monarchii s žádostí, aby prezentovaly 
vhodné kandidáty na pozice námořních kaplanů.

V červenci 1890 byl vydán služební předpis Statut für das k. und k. Marine-Pfarr-Amt und 
Dienst-Vorschrift für die Marine-Geistlichkeit (Statut Námořního farního úřadu a služební 

103 Tamtéž, s. 248.
104 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 194, Statut für das k. und k. Marine-Pfarr-Amt und 

Dienst-Vorschrift für die Marine-Geistlichkeit, s. 3.
105 Bielik, Emerich: Geschichte der k. u. k. Militär-Seelsorge und des Apostolischen Feld-Vicariates, 

Vídeň 1901, s. 251.
106 Archiv Arcibiskupství olomouckého, osobní materiály duchovních, Pavel Úředníček.
107 VÚA,VHA Praha, fond Předpisy R, karton 194, Statut für das k. und k. Marine-Pfarr-Amt und 

Dienst-Vorschrift für die Marine-Geistlichkeit, s. 10.
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předpis pro námořní duchovní). Ten v kon-
krétních jednotlivostech podrobně vymezo-
val působení námořního faráře i  ostatních 
jemu podřízených námořních duchovních 
a jejich práva a povinnosti. 

K  poslední úpravě námořní duchovní služ-
by došlo na  základě nejvyššího rozhodnutí 
ze dne 31. října 1906, kdy byla schválena 
nová organizace námořního kléru.108 Dosa-
vadní Námořní farní úřad byl zrušen a do-
šlo k  obnovení předchozího Námořního 
superiorátu. Nový stav se tak v míru skládal 
z  jednoho námořního superiora (patřícího 
do  VII.  hodnostní třídy), jednoho námoř-
ního kněze (v  VIII. hodnostní třídě), pěti 
námořních kurátů 1. třídy a čtyř námořních 
kurátů 2. třídy.109 Z  kurátů byl jeden trvale 
přidělen školní lodi, druhý záložní eskadře 
při vylodění. Přitom i v následujících letech 
docházelo k  nepatrným změnám počtů, 
které pochopitelně vyvrcholily v  důsledku 
mobilizace v roce 1914 a v letech následují-
cích. Tak například Almanach k. und k. Kriegsmarine z roku 1908 uvádí personální složení 
námořních duchovních jeden námořní superior, jeden námořní farář, jeden vrchní námoř-
ní kurát, čtyři námořní kuráti první třídy a čtyři námořní kuráti druhé třídy.110 Almanach 
z roku 1910 uvádí stav jeden námořní superior, jeden námořní farář a osm námořních kurá-
tů,111 Rangliste der k. und k. Kriegsmarine z roku 1914 uvádí jednoho námořního superiora, 
dva námořní faráře a 11 námořních kurátů112 a Rangliste der k. und k. Kriegsmarine z roku 
1916 eviduje jednoho námořního superiora, tři námořní faráře (vrchní námořní kuráty) 
a 10 námořních kurátů.113 

108 Zháněl, R[udolf]: Organisace c. a k. vojenského a námořního kléru, Časopis katolického ducho ven-
stva 1/1907, s. 69.

109  VÚA,VHA Praha, fond Předpisy R, karton 194, I-16 Statut für das k. u. k. Marinesuperiorat und 
Vorschrift über die Führung der Marinematikeln, s. 7.

110  VÚA,VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192, Almanach k. und k. Kriegsmarine 1908, s. 523.
111  VÚA,VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192, Almanach k. und k. Kriegsmarine 1910, s. 588–589.
112  VÚA,VHA Praha, Rangliste der k. u. k. Kriegsmarine 1914, s. 81.
113  VÚA,VHA Praha, Rangliste der k. u. k. Kriegsmarine 1916, s. 56.

Titulní list vojenského služebního předpisu 
Statut Námořního farního úřadu a služební 
předpis pro námořní duchovní z roku 1890.

VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 194.
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Stav námořního kléru k roku 1908.
VÚA,VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192, Almanach k. und k. Kriegsmarine 1908, s. 523.
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Stav námořního kléru k roku 1914. 
VÚA,VHA Praha, Rangliste der k. u. k. Kriegsmarine 1914, s. 81.
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Titulní list Rangliste der k. u. k. Kriegsmarine 1916 a stav námořního kléru k roku 1916.
VÚA,VHA Praha, Rangliste der k. u. k. Kriegsmarine 1916, obálka a s. 56.
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Jako námořní superior působil nejprve dosavadní námořní farář Pavel Úředníček a  to 
do  roku  1911.114 Po  něm úřad vykonával v  letech 1911–1912 Karel Kokolj z  diecéze Senj. 
Ten sloužil u námořnictva od roku 1897 a v letech 1901–1903 působil jako duchovní správce 
na bitevních lodích Wien, Budapest a Arpád.   

114 VÚA, VHA Praha, Schematismus für das k. u. k. Heer ud für die k. u. k. Kriegsmarine 1911.

Karel Kokolj, 
v letech 1911–1912 
námořní superior 
rakousko-uherského 
válečného 
námořnictva.
Soukromá sbírka.
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Jeho nástupcem byl od  roku 1912 kněz pražské arcidiecéze Antonín Jakl. Narodil se 
26.  ledna 1860 ve Snědovicích, na kněze byl vysvěcen 15. července 1884115 a po šestileté služ-
bě v civilní duchovní správě působil od července 1890 jako polní kurát v Sarajevu, Hradci 
Králové,  Liberci a  Insbrucku. Od  listopadu 1897 působil u  Apoštolského polního vikariá-
tu ve   Vídni jako druhý sekretář polní konzistoře a od února 1904 jako její první sekretář. 
K 1. září 1912 byl jmenován námořním superiorem v Pule. V úřadu působil až do března 
1915, kdy byl ze   zdravotních důvodů superarbitrován. Antonín Jakl byl uvědomělý Čech 
a důvodem pro jeho předčasný odchod ze služby měly být také údajné národnostní a osobní 
spory, do  kterých se dostával s  tehdejším apoštolským polním vikářem vojenským bisku-
pem  Emerichem Bielikem.116 Na začátku dvacátých let vstoupil Antonín Jakl do nově vzniklé 
Církve československé, oženil se a v letech 1922–1929 sloužil jako přednosta skupiny Církve 
československé na duchovním oddělení MNO v Praze v hodnosti plukovníka duchovní služ-
by.117 Jaklovou zásluhou došlo v průběhu jeho osmi a půlletého působení v československé 

115 Archiv Arcibiskupství pražského, osobní materiály duchovních, Antonín Jakl.
116 Jindra, Martin: Ladislav Kopal a vojenská duchovní služba naší církve, Český zápas - týdeník Církve 

československé husitské 31/2012, s. 3.
117 VÚA, VHA Praha, sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Antonín Jakl.

Antonín Jakl, v letech 1912–1915 námořní 
superior v Pule, v letech 1922–1929 
přednosta skupiny Církve československé 
I/6 oddělení MNO.
Soukromá sbírka. Ivan Koršič, 

námořní superior 
v letech 1916–1918.

Soukromá sbírka.

Vojenský  historický  archiv



253

armádě k vybudování struktury a organizace vojenské duchovní správy CČS. V roce 1929 
obdržel pochvalné uznání ministra národní obrany. Zemřel 16. listopadu 1938. 

Posledním námořním superiorem rakousko-uherského válečného námořnictva byl Slovinec 
Ivan Koršič. Narodil se 30. května 1870, na kněze byl vysvěcen v roce 1893 v Gorici a do ná-
mořnictva vstoupil v roce 1899. Jako námořní kaplan byl naloděn na SMS Arpád. V roce 1908 
byl povýšen do hodnosti námořního kuráta 1. třídy a v roce 1909 byl jmenován námořním 
farářem. V roce 1916 se stal námořním superiorem a v tomto úřadu sloužil až do konce první 
světové války. Zemřel 28. května 1941.118 

Pod jurisdikci námořních duchovních patřily všechny osoby aktivně sloužící v  císařském 
a královském námořnictvu s výjimkou členů habsburského domu, gážisté, jejich manželky 
a děti, mužstvo, studenti námořních škol, nemocní a personál námořních nemocnic, trestan-
ci ve vojenských věznicích a za mobilizace a v době války také váleční zajatci a další osoby 
(i civilní) nacházející se na lodích.119

Námořnímu superioru byla svěřena pravomoc nad všemi duchovními a církevními záleži-
tostmi Admiralátu. Mezi jeho práva a povinnosti patřilo vedení duchovních záležitostí u ná-
mořnictva a byl zodpovědný za zajištění duchovní služby na všech místech, kde se nacháze-
la rakouská marina. Z titulu své funkce vykonával dozor nad ostatními námořními kuráty 
a kaplany a nad plněním jejich povinností ve všech oborech duchovní služby. Podle potřeby 
na ně působil vhodným povzbuzením, napomenutím nebo varováním a případná porušení 
předpisů nebo neuposlechnutí rozkazů hlásil Apoštolskému polnímu vikariátu.

Byl zodpovědný za jejich přijímání dle platných předpisů, obstarával jim příslušné jurisdikce 
a jmenovací dekrety. Dohlížel na jejich školení a stálé doplňování všeobecného, teologického 
i  vojenského vzdělání, seznamoval je s  instrukcemi a  dával jim všechny pokyny potřebné 
k výkonu jejich služby.

Byl povinen dohlížet na zajištění řádného konání bohoslužeb podle platných církevních i vojen-
ských předpisů. Při svých inspekčních cestách sledoval, zda je postaráno o náboženské potřeby 
příslušníků námořnictva odpovídajícím způsobem a zda ustanovení námořní kuráti a kaplani 
vykonávají pilně své povolání a s jakým se setkávají úspěchem. Dohlížel, aby  přenosné lodní 
kaple byly uchovávány na důstojných a bezpečných místech. Podle místních podmínek a pasto-
rační situace byl zodpovědný za zajištění duchovní péče pro námořníky i v místech, kde se ne-
nacházel žádný námořní duchovní, a to většinou smluvně místním civilním duchovním.

118 Podbersič, Renato: Ivan Koršič, in: Rahten, Andrej: Tvorci slovenske pomorske identitete, Ljubljana 
2010, s. 137–148.

119 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 194, I-16 Statut für das k. u. k. Marinesuperiorat und 
Vorschrift über die Führung der Marinematikeln, s. 13.
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Mezi náboženské úkony, které příslušely námořnímu superioru, jsou jmenovitě uváděny 
např. slavnostní Te Deum v den narozenin Jeho Veličenstva císaře s předepsanými modlit-
bami, požehnáním a státní hymnou v závěru, nebo slavnostní požehnání nové lodi při jejím 
prvním spuštění na vodu a to za přítomnosti dvou námořních kurátů jako asistentů.120

Námořní superior dohlížel rovněž na doplňování stavu námořních kurátů a byl přítomen 
při  jejich přijímání. Pro přijetí duchovních k marině byly vyžadovány příslušné intelektuál-
ní schopnosti, obecně lidské a mravní vlastnosti a úspěšné splnění požadovaných zkoušek. 
Ty se konaly komisionálně ústně a týkaly se fundamentální teologie a dogmatiky, morální 
teologie a pastorální teologie. Dále církevního práva, přičemž zvláštní pozornost byla věno-
vána manželským záležitostem a byla zde vyžadována rovněž dokonalá znalost vojenských 
předpisů121 a civilního práva platného v obou částech podunajské monarchie (v Rakousku-
-Uhersku existoval právní dualizmus a rakouské právo se lišilo od zalitavského práva zvy-
kového platícího v Uhrách). Uchazeči, kteří již dříve ve svých diecézích složili tzv. farářské 
zkoušky, byli od výše uvedeného osvobozeni a týkalo se jich pouze prověření znalosti vojen-
ských předpisů upravujících námořní duchovní službu, vedení námořních matrik, předpisů 
pro důstojníky u námořnictva a jednacího řádu.122

Vyhověl-li prezentovaný kandidát podmínkám, následovalo na  návrh Námořní sekce 
 Ministerstva války za současného potvrzení Apoštolského polního vikariátu jeho jmenování 
císařem. Nově jmenovaný námořní duchovní byl povinen při svém vstupu do námořnictva vy-
konat u Přístavního admiralátu přísahu za přítomnosti námořního superiora a vlajkového dů-
stojníka. Pokud byl duchovní převzat do námořnictva z rakouské armády, kde již přísahu složil, 
tato povinnost se na něho nevztahovala. Námořní superior skládal přísahu za přítomnosti pří-
stavního admirála.123 Doslovný text přísahy tvořil přílohu příslušného vojenského předpisu.124

Příslušné vojenské předpisy stanovovaly rozvržení námořních kurátů a kaplanů do platových 
tříd, příspěvky na ubytování, cestovné, obsluhu a další požitky, rovněž pak způsob vyúčtování 
nákladů spojených s fungováním námořní duchovní služby a provozem námořních kostelů 
příslušnými námořními účetními úřady. V případě nalodění měl duchovní nárok na vlast-
ní kabinu. Penze námořních duchovních se vypočítávala stejně jako u ostatních důstojníků 
při současném započtení jejich předchozí služby v civilní duchovní správě.

120 Tamtéž, s. 21–22.
121 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192, A-36 Vorschrift über die Heiraten in der k. k. Kriegsmarine.
122 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 194, I-16 Statut für das k. u. k. Marinesuperiorat und 

Vorschrift über die Führung der Marinematikeln, s. 37–38.
123 Tamtéž, s. 8.
124 Tamtéž, s. 36.
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Stejnokroj duchovních při církevních funkcích, při slavnostech (v gala), ve  službě i mimo 
ni byl totožný jako u ostatních vojenských duchovních s výjimkou pokrývky hlavy. Byl tvo-
řen černou klerikou s kolárkovým límečkem a černým pláštěm. Při náboženských úkonech 
oblékali duchovní liturgický oděv podle obecně platných církevních předpisů. Kabát nosili 
stejný jako jiní námořní důstojníci. Pokrývka hlavy byla u námořních duchovních stejná jako 
u ostatních námořních důstojníků s tím rozdílem, že v obou rozích klobouku měli duchovní 
upevněny střapce. Palubní čapka byla stejná jako pro důstojníky, a sice pro námořní kuráty 
a námořní kaplany jako pro vyšší důstojníky (s jedním zlatým proužkem) a pro námořního 
faráře (nebo superiora) jako pro štábní důstojníky (se dvěma zlatými proužky).125 

V  závislosti na  různých služebních postech, které jednotliví námořní duchovní zaujímali, 
byla rozmanitá i  jejich činnost. Přesto služební předpis jasně vymezoval jejich povinnosti. 
Kromě běžných důstojnických povinností (zachovávání předpisů, postupování předepsanou 
úřední cestou a dodržování jednacího řádu) byli námořní duchovní povinni zejména:
 ■ o všech nedělích a svátcích konat důstojně a zbožně předepsané bohoslužby v jazyce muž-

stva, přičemž zvláštní pozornost má být věnována postním kázáním a předvelikonočním 
zpovědím. Promluva nemá být nikdy vynechána bez významné příčiny a  bohoslužba 
je vždy zakončena modlitbou za panovníka.

 ■ ve svých duchovních promluvách vybízet k poctivému plnění úkolů, k poslušnosti k nad-
řízeným a k lásce k monarchovi a hovořit o těchto zásadách a inspirovat tak posluchače 
k jejich zachovávání.

 ■ využívat všechny vhodné příležitosti slovem i skutkem a především příkladem vlastního 
života pomáhat druhým v utrpení, oživovat jejich odvahu a nabízet jim jistotu v nebezpečí 
a útěchu v neštěstí.

 ■ pilně navštěvovat nemocné, přinášet jim útěchu a duchovní pomoc.
 ■ během bitvy uklidňovat raněné a těšit umírající a nevzdalovat se z obvaziště.
 ■ pokud je to možné, vštěpovat dětem námořníků s péčí a láskou náboženskou výchovu.
 ■ věnovat se vězňům a poskytovat jim impulsy k promýšlení jejich situace vedoucí k proje-

vení lítosti a nápravě.
 ■ v případě výskytů sebevražd napomínat a poučovat a věnovat se těm, kteří se o ni pokusili 

tak dlouho, dokud nebude jistota, že se není třeba obávat opakování.
 ■ doprovázet odsouzené na smrt.
 ■ pečlivě vést křestní, svatební a úmrtní matriky.
 ■ pohřbívat padlé a zemřelé.126     

125 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192, A-28 Adjustirungs- und Ausrüstungsvorschrift für 
die Personen Seiner Majestät Kriegsmarine, s. 121–123.

126 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 194, I-16 Statut für das k. u. k. Marinesuperiorat 
und Vorschrift über die Führung der Marinematikeln, s. 15–16.

Vojenský  historický  archiv



256

Vojenský  historický  archiv



257

Vojenský  historický  archiv



258

Část výstrojního předpisu pro rakouské válečné námořnictvo z roku 1873 upravující oděv 
námořních duchovních. VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 192, A-28 Adjustirungs- und 

Ausrüstungsvorschrift für die Personen Seiner Majestät Kriegsmarine, s. 121–123.
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Podrobněji pak byly konkretizovány zvláštní povinnosti obou námořních kurátů souvisejí-
cí s jejich specifickým zařazením. Námořní kurát pro službu v námořní nemocnici v Pule 
měl  mimo výše zmíněných povinností navíc ještě konat bohoslužby v  nemocnici pokud 
možno každý den, navštěvovat všechny vážně nemocné a posilovat je svátostmi. Byl zod-
povědný za přesnou evidenci zemřelých. Druhý kurát na námořní akademii v Rijece se měl 
soustředit na  vyučování náboženství, duchovní vedení studentů a  probouzení jejich mo-
rální odpovědnosti. K jeho povinnostem patřily rovněž slavnostní bohoslužby na začátku 
a na konci školního roku.127

Zvláštní pozornost předpisy věnovaly vedení matrik, každoročnímu vyhotovení jejich dupli-
kátů a následnému odesílání Apoštolskému vikariátu ve Vídni. Podrobná ustanovení speci-
fikovala nejen přesné termíny nebo formální náležitosti, ale zahrnovala i praktické pokyny, 
jako např. že pro psaní matrik je možno použít jen kvalitní černý inkoust, je třeba vyvarovat 
se jakémukoli užívání zkratek, jednoznačně odlišit křestní jméno a příjmení tak, aby byla 
vyloučena jejich záměna a data narození, oddání a úmrtí rozepisovat slovy, aby nemohlo dojít 
k padělání. Jakékoli dodatečné opravy směly provádět pouze k tomu oprávněné osoby a pou-
ze po  udělení předchozího souhlasu. Námořní superior při svých inspekcích kontroloval, 
zda vedené matriky jsou uzamčeny na bezpečných místech a chráněny před vnějšími škod-
livými vlivy. Pamatováno bylo rovněž na odevzdávání pravidelných týdenních a měsíčních 
statistických výkazů apod.128 V přílohách pak byly otištěny vzory křestní, svatební a úmrtní 
matriky, křestního, oddacího a úmrtního listu a všech potřebných formulářů a tabulek k vy-
hotovení pravidelných statistických přehledů.129

Ke  konání bohoslužeb na  lodi a  k  výkonu dalších funkcí obdržel každý námořní kaplan 
přenosnou lodní kapli. Ta podle platných předpisů musela obsahovat skládací oltář s oltář-
ním kamenem, oltářní kříž, dva svícny, čtyři oltářní plátna, kropenku s kropáčem, jedno 
atipendium, podstavec pod misál, dřevěnou stoličku, tři kanonické tabulky, ciborium, čtyři 
korporály, knihy s epištolami a evangelii v německém, italském a chorvatském jazyce, řím-
ský misál, nádobky na oleje, nádobu na hostie, konvičky, šestkrát lavabo, kalich s patenou, 
monstranci s  lunulou, klekátko, zvonky, dvě paly, šest purifikatorií, kadidelnici s  loďkou 
a  uzavíratelnou láhev na  svěcenou vodu. Z  liturgických rouch byly přibaleny dvě alby, 
dva humerály, dvě cingula, dvě rochety, bílá štola ke křtu a černá štola pro pohřby. Předepsa-
né byly ornáty květovaný, černý a fialový se všemi patřičnými náležitostmi (štola a  manipul). 
Ty však bylo možno nahradit dvěma oboustrannými ornáty, u nichž byla kombinace ba-
rev bílá s červenou a černá s fialovou. Všechna preciosa byla uložena v boxu z ořechového 

127 Tamtéž, s. 28–34.
128 Tamtéž, s. 45–53.
129 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 194, Statut für das k. und k. Marine-Pfarr-Amt und 

Dienst-Vorschrift für die Marine-Geistlichkeit, s. 31–51.
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 dřeva, který byl na vnitřní straně opatřen sametovým polstrováním, ve druhé takové krabici 
byla poskládána uvedená paramenta.130

Většinou se však bohoslužby konaly na pevnině v kostelech, jež spadaly pod jurisdikci ná-
mořních duchovních. V první polovině 19. stol., dokud si rakouské námořnictvo drželo ital-
ský charakter, se jednalo o velký kostel sv. Antonína (který sloužil jako posádkový a zároveň 
jako nemocniční kostel), tři kaple v námořním arzenálu v Benátkách a jedna námořní kaple 
v Porto Rose (Portorož) u Terstu.131

Na  sklonku 19. století byl v  Pule na  kopci sv.  Polykarpa vystavěn nový námořní kostel 
( Marinekirche –  Mornarič ka Crkva –  Madonna del Mare) jako posádkový kostel námoř-
ní posádky v  Pule. Základní kámen byl položen 28. června 1891 za  přítomnosti císaře 
 Františka Josefa I.,  který stavbu rovněž financoval. Styl stavby i umělecké výzdoby je for-
mován prolínáním romantického a neobyzantského slohu. Celý kostel, skvost Chorvatska, 
je postaven z bílého a růžového mramoru těženého v Istrii. Ke kostelu přiléhá 25 m vysoká 
zvonice. Na  stavbě se podí-
leli tři významní architekti 
Friedrich von Schmidt, Vik-
tor  Lunz a   Natale Tommasi. 
Slavnostního vysvěcení koste-
la 2. prosince 1898 se účastnil 
císař  František Josef I. Stavbu 
vedl admirál Maxmilian svo-
bodný pán Daublebsky von 
 Sterneck, v  letech  1883–1897 
velitel  rakousko-uherského 
námořnictva. Ten byl po smr-
ti, podle svého přání, po-
hřben v kamenném sarkofágu 
v  podzemní kryptě kostela, 
který považoval za své životní 
dílo.132 

130 VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 194, I-16 Statut für das k. u. k. Marinesuperiorat und 
Vorschrift über die Führung der Marinematikeln, s. 39–40.

131 Bielik, Emerich: Geschichte der k. u. k. Militär-Seelsorge und des Apostolischen Feld-Vicariates, 
Vídeň 1901, s. 247.

132 Winkler, Dieter: Admiral Sterneck und seine Begräbnisstätten. Die Flagge - offizielles Organ des 
österreichischen Marineverbandes 2/2012, s. 3–4.

Námořní posádkový kostel (Marinekirche) v Pule  
postavený v letech 1891–1898.

VÚA, VHA Praha, fond Námořníci R, karton 10.
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V souvislosti se zmíněnou reorganizací byl 
v  roce 1906 rovněž vydán nový služební 
předpis I-16 Statut für das k. u. k. Marine-
superiorat und Vorschrift über die Führung 
der Marinematikeln (Statut Námořního su-
periorátu a  předpis pro vedení námořních 
matrik). Ten nahradil předchozí předpis 
z roku 1890 a týkal se v zásadě také stejných 
záležitostí: fungování duchovní služby v ná-
mořnictvu, povinnosti duchovních, vedení 
matrik atd. Ve skutečnosti se jednalo o hlu-
bokou reflexi již více než stoletého fungo-
vání vojenské organizační složky a budování 
její struktury a přinesl promyšlení a popsání 
jejího působení do  posledního detailu tak, 
aby v  rámci válečného námořnictva mohla 
maximálně plnit svoji úlohu. Do  nového 
století tak vstupovala námořní duchovní 
služba organizačně obnovena a  připravena 
plnit svěřené poslání, aniž by si zároveň uvě-
domovala, že stojí na prahu Velké války. 

Mezi českými vojenskými duchovními, kteří v pohnutém dvacátém století sloužili jak v ra-
kousko-uherské, tak v československé armádě, můžeme nalézt řadu zajímavých osobností. 
Jedním z nich je i námořní kurát Ignác Husička.

Narodil se 25. července 1880 v  Těšeticích (okr. Olomouc) ve  statku č. 23 stojícím na  tě-
šetické návsi. Jeho otcem byl rolník Ignác Husička z  Těšetic, matka Mariana roz.  Navrá-
tilová pocházela z Hablova (dnes část obce Olšany u Prostějova).133 Po vychození obecné 
školy v Těšeticích studoval od roku 1892 české gymnázium v Olomouci, které ukončil 
maturitou 17.  července 1900.134 Po ní vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. 
Dne 20.  dubna 1901 se u Okresního doplňovacího velitelství v Olomouci podrobil odvodu 
a jako studentu teologie mu byla poskytnuta výhoda podle §31 branného zákona, podle 
něhož nemusel absolvovat povinnou vojenskou prezenční službu a byl zařazen do náhradní 
zálohy pěšího pluku 54 v Olomouci.135

133 Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, Matrika narozených římskokatolické farnosti Těšetice, 
Tom. XI, inv. č. 6480, fol. 1.

134 VÚA, VHA Praha, sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Ignác Husička.
135 VÚA, VHA Praha, sbírka kmenových listů vojenských osob, Ignác Husička.

Titulní list vojenského služebního předpisu  
I-16 Statut Námořního superiorátu a předpis 

pro vedení námořních matrik z roku 1906.
VÚA, VHA Praha, fond Předpisy R, karton 194.

Vojenský  historický  archiv



262

Již jako bohoslovec a  později jako kněz projevoval Husička zájem o  literární hnutí 
 Katolická moderna, jehož cílem bylo povznést úroveň tehdejší katolické literatury, přiblí-
žit ji soudobým literárním proudům a naplnit ji větší estetikou a hlubší religiozitou. Jeho 
tiskovým orgánem byl časopis Nový život, jehož redakci vedl prostějovský kněz  Karel 
 Dostál- Lutinov.136 Do Nového života přispíval Husička především překlady z italštiny pod 
pseudonymem Ignác Zapletal,137 byl rovněž překladatelem dějin Moderní Itálie (1908) 
od Pietra Orsiho a románu Obrození (1905) od Antonia Fogazzara. Písemná pozůstalost 
Lutinova obsahuje celkem 48 dopisů od Ignáce Husičky z let 1901–1907 týkající se zajíma-
vého období Katolické moderny.138 Později však veškeré literární činnosti zanechal a ani 
v hovorech se k ní nechtěl nikdy vracet.139

Nekonformní a svobodomyslný Lutinov se však časem dostává do sporu s církevní hierarchií. 
Četba Nového života byla v olomouckém semináři přísně zakázána a olomoucký arcibiskup 
Theodor Kohn nechává ze semináře vyloučit Dostálovy přívržence v řadách bohoslovců,140 
mezi jinými i Ignáce Husičku.

Napětí vyvrcholilo o Vánocích 1902. Ještě 28. prosince píše Husička Dostálovi: „ Aby 
člověk jen z bázně poslouchal a nikoli z úcty, z přesvědčení, to jest mi trochu trpké, ale 
s pomocí Boží vytrvám. Chtěl jsem do jiné diecese, ale teď, nechají-li mne zde, polknu vše, 
jen abych mohl jíti s Vámi a bojovati na známém bojišti a nikoliv vzdálen jsa do něho.“ 141 
Avšak již 3.   ledna mu  oznamuje:142 „Rverendissime! Neračte se lekat, eiectus sum e Se-
minario Olomucensi et  quidem sine mova, hodie hora 8 ante meridiem.“ 143 „V sobotu, 3. 
ledna, když se zvonilo ráno do koleje, byl jsem zavolán k p.  superiorovi. Klidně vyslechl 
jsem zprávu, že jsem pro navádění k  neposlušnosti a  neupřímnosti okamžitě vyloučen. 
O Novém životě neučinil ani zmínky. Dostal  jsem scripta a s poučením, že v půl hodině 

136 Karel Dostál-Lutinov (22. září 1871, Prostějov – 29. listopad 1923, Prostějov), český katolický kněz, 
básník, spisovatel a překladatel, vůdčí osobnost Katolické moderny.

137 Knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Petera Václav: Géniové církve 
a vlasti – Ignác Husička.

138 Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, fond Dostál-Lutinov, kart. 5, inv. č. 263.
139 [Sine]: Podplukovník duch. služby P. Ignát Husička zemřel, Našinec 25. června 1937, s. 2.
140 Odejít museli například Inocenc Arnošt Bláha, pozdější přední sociolog a masarykovec, Oldřich 

Zlámal, kněz v  americkém Clevelandu a  přední agitátor v  boji za  samostatnost Československa, 
František Hrachovský, tajemník Matice cyrilometodějské a  novoříšský premonstrát zavražděný 
nacisty a další.

141 Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, fond Dostál-Lutinov, kart. 5, inv. č. 263, dopis 
z 28. prosince 1902.

142 Tamtéž, dopis z 3. ledna 1903.
143 Dnes, v osm hodin dopoledne, jsem byl vyloučen z olomouckého semináře, a to bezodkladně.
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mám se ze semináře ztratit, jsem beze slova odešel. Kliden jsem byl úplně. Oblékl jsem se 
do civilu a po úpravě pustil jsem se do Králové Hradce.“ 144

Husička je posléze přijat mezi kandidáty kněžství královéhradecké diecéze, odkud byl ale 
v prosinci 1903 znovu vyloučen, neboť své kontakty s Dostálem-Lutinovem nepřerušil, ačkoli 
ho do Hradce přijali právě pod touto podmínkou. „Mám letos zase přenáramně hezké svátky, 
neboť potkalo mne totéž letos, co loni. Pan biskup byl zde, a když šel nazpět, tedy uviděl na skříňce 
poštu a díval se na ni. Pro mne byl tam Nový život též a na neštěstí obal byl roztržen. Všichni 
to viděli a následky se dnes dostavily. Týden zde ještě mohu zůstat a pak s Bohem. Veledůstojný 
pane, teď jen prosím Vás o radu, co a jak, kam se obrátit. Chci zítra zajet do  Litoměřic a pak osob-
ně do Prahy k p. kardinálovi. Prosím Vás snažně, můžete-li, račte mi zaslat pár krejcarů,  neboť 
nemám ani haléře. Neračte vědět nějaké místo pro prozatímního učitele, než bych se mohl  jinam 
obrátit? Jsem krajně rozerván a  prosím, aby mi jen Bůh dal přestát tuto hroznou zkoušku. 
Více nevím, co bych psal a doufám od Vás mnoho. Chytám se Vás, jako tonoucí stébla. Do třinác-
tého mohu tady ještě zůstati. Bude to hrozná rána pro rodiče. O pomoc prosící Ignác Husička.“ 145 
Jeho zmínka o pedagogické činnosti nebyla náhodná. Jak se ukáže, v budoucnosti se bude 
Ignác Husička věnovat výchově na různých místech a za různých podmínek a okolností.

Dostál se přimluvil u  rektora litoměřického semináře Františka Kordače146 a  ten Husičku 
velmi laskavě a vlídně přijal,147 takže téměř ihned mohl nastoupit do biskupského konviktu 
v Mladé Boleslavi na místo třetího prefekta. Tento ústav byl v podstatě ubytovacím zaříze-
ním pro studenty mladoboleslavského piaristického gymnázia, kteří se pobytem v konviktu 
a gymnaziálním studiem připravovali na kněžské působení. Jednalo se o českou obdobu bis-
kupského gymnázia v Bohosudově. Konvikt založil v roce 1899 biskup Schöbel z iniciativy 
rektora litoměřického kněžského semináře Františka Kordače.

Z Boleslavi již 14. prosince 1903 Husička Lutinovi píše: „Dr. Kordač mi řekl, abych to jed-
nání prostě ignoroval, to že prý je pro mě nejlepší. Já prý, dle toho co o mě slyšel, se neztratím. 
 Ovšem rok jest ztracen, ale to neškodí. Získám zkušeností v oboru pedagogickém. Mám pod 
sebou 49 hochů a v několika dnech získal jsem si kázeň výbornou. Hoši říkají, že jsem hrozně 
přísný. Chci, aby zvykli si práci už z mládí a na hlouposti zapomínali. Doufám, že Bůh požehná 
mojí práci a že dá, abych za ten rok hochy trochu vychoval. Mám sice s nimi práce, že nevím 

144 Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, fond Dostál-Lutinov, kart. 5, inv. č. 263, dopis z 11. ledna 1903.
145 Tamtéž, dopis ze 4. prosince 1903.
146 František Kordač (11. ledna 1852, Seletice u  Libáně – 26. dubna 1934, Praha) byl český teolog, 

filozof, politik a duchovní. V letech 1885–1905 postupně profesor, vicerektor a rektor kněžského 
semináře v  Litoměřicích, v  letech 1905–1919 profesor filozofie a  teologie na  teologické fakultě 
pražské univerzity, kde dvakrát zastával funkci děkana, v letech 1919–1931 pražský arcibiskup.

147 Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, fond Dostál-Lutinov, kart. 5, inv. č. 263, dopis z 5. pro-
since 1903.
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co dříve, poněvadž jsou jako divoké stádo a aby u nich člověk pořád stál. Ale jsem tomu rád, 
neboť tak si představuji práci: práci bez odpočinku a pro Boha.“ 148

Působení v mladoboleslavském konviktu patřilo bezesporu ke šťastnější etapě Husičkova živo-
ta. Svoji roli jistě sehrála také vychovatelská činnost, která jej naplňovala, a zastání, jež nalezl 
u Františka Kordače. „Kdyby nebylo rodičů, kterým připadá za něco hrozného, že nebudu vysvě-
cen, byl bych šťasten. Než doufám, že jejich bol se zmírní. Jsem na místě, kde alespoň uskuteční 
se částečně moje ideální práce, o níž jsem snil. Mám pod sebou hochy a mám jim dáti základ ku 
křesťanskému inteligentnímu životu. Na mne nezkušeného jest to velká důvěra, ale vynasnažím 
se, abych Msgra. Kordače nezklamal v jeho nadějích ve mě kladených. Doufám, že i zde po vy-
svěcení budu moci zůstati a bylo by mi to velmi milé. Jest to  sice život, k němuž potřebuje člověk 
svaté trpělivosti a sebezapření, ale přece může se zase doufati ve výsledek positivní.“ 149

V únoru 1905 nastoupil Ignác Husička do kněžského semináře v Litoměřicích,150 aby zde do-
končil svoji již dvakrát přerušenou formaci ke kněžství. „Těším se, až se zase octnu v konviktě. 
Přirostl mi k srdci jako druhý domov.“ 151 V neděli 16. července 1905 byl v litoměřické kated-
rále sv. Štěpána biskupem Emanuelem Schöbelem vysvěcen na kněze.152 První mši sv. slavil 
v kostele sv. Petra a Pavla v rodných Těšeticích v neděli 23. července 1905.153 Primičním kaza-
telem byl František Kordač,154 v té době již profesor teologické fakulty v Praze. V souvislosti 
s přijetím kněžského svěcení byl Ignác Husička 16. dubna 1906 jmenován polním kurátem 
druhé třídy v záloze.155

Po vysvěcení působil nadále od 1. srpna 1905 až do konce roku 1911 jako prefekt biskup-
ského konviktu v Mladé Boleslavi, a to na přání Kordače. „Jiná zpráva bude Vás asi zajímati, 
že  p.  Dr.  Kordač hledí prosadit, abych byl koncem škol. roku na  počátku července vysvěcen. 
Moje činnost se mu zamlouvá a chce mne získat trvale pro konvikt. Kéž by to Bůh tak řídil, 
by jeho námaha potkala se pro mne s příznivým výsledkem.“ 156 „Slíbil mi, že budu-li si toho 
po vysvěcení přáti, že mě v ústavě ponechá, což zajisté z mé strany bude přijato.“157

148 Tamtéž, dopis ze 14. prosince 1903.
149 Tamtéž, dopis z 22. prosince 1903.
150 Tamtéž, dopis z 6. ledna 1905.
151 Tamtéž, dopis z 18. března 1905.
152 Archiv Biskupství litoměřického, Catalogus cleri dioeceseos litomericensis 1905, s. 28.
153 Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, fond Dostál-Lutinov, kart. 5, inv. č. 263, dopis z 9. května 1905.
154 Tamtéž, dopis z 29. května 1905.
155 VÚA, VHA Praha, sbírka kmenových listů vojenských osob, Ignác Husička.
156 Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, fond Dostál-Lutinov, kart. 5, inv. č. 263, dopis 

ze 16. března 1904.
157  Tamtéž, dopis z 30. ledna 1904.
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Současně v  letech 1905–1908158 studoval na  radu Kordače na  Filozofické fakultě pražské 
univerzity dějepis a  zeměpis.159 Zároveň jako výpomocný katecheta vyučoval náboženství 
na  mladoboleslavském gymnáziu a reálce. „Na zdejších dvou obecných školách není učitele nábo-
ženství. Na počátku roku oznámila duchovní správa, že kromě kmenových šesti tříd nebude vyučo-
vat, poněvadž nemohou vše zastat v šestnáctitisícovém městě. Následkem toho musel jsem vyučo-
vati já, poněvadž jiného zde není, 4. a 5. chlapeckou i dívčí třídu. Při každé třídě jsou však paralelky 
a na těch se svolením konsistoře učili učitelé. Než asi před čtrnácti dny onemocněl náhle řídící měš-
ťanské školy zánětem míchy. Dostal ihned tříměsíční dovolenou a jeho třídu, poněvadž nemohou 
sehnat novou sílu, musely převzít učitelky všech tříd a postupně suplují. Následkem toho vzdaly se 
tři vyučování náboženství, takže tři třídy nebyly by měly vůbec náboženství. To ovšem konsistoř 
nechtěla připustit. Vyzvala tudíž vikáře, aby někoho ustanovil. Nemohl se ovšem na jiného obrátit 
než na mě, poněvadž jsem jediným, který by to vůbec ještě převzít mohl. Při jednoduché frequenci 
jak gymnazistů, tak realistů, mám týdně pro sebe 28 hodin dopoledních prázdno, jež mohu věnovati 
své korespondenci, studiu a jiným domácím pracem. Z těchto osm hodin odpadá na školu, takže 
zbývalo mi jen dvacet hodin volných, tedy denně něco přes tři hodiny. Ostatní čas je takový, že ne-
připouští ani čárky. Toť se ví, že jsem učení po šesti hodinách převzít nechtěl, ale musím. Teď mám 
tudíž jen 14 hodin týdně volných, denně dvě hodiny. Z těch mám zastat obsáhlou korespondenci 
s rodiči devadesáti chovanců a zároveň svoje studium. Je to hrozné, téměř nadlidské. A koncem 
dubna mám dělati již státní zkoušku z pedagogiky u Dr. Drtiny a kolloquium u Dr. Pekaře.“160

Okolnosti Husičkova rozhodnutí vstoupit do  aktivní vojenské duchovní služby neznáme. 
 Jisté je, že po odchodu Františka Kordače z litoměřické diecéze do Prahy ztratil významného 
přímluvce a jeho postavení se ztížilo: „Nato 1. srpna byl jsem zase v Boleslavi, kde jsem musel 
vypomáhat na děkanství zastupuje druhého kaplana. V šestnáctitisícovém městě je pro začá-
tečníka tolik práce, až se hlava točí. Potom nastala doba půtek a šarvátek s konsistoří, hlavně 
s panem kanovníkem Čechem. Mám jaksi na to štěstí, že pořád jsem s tou vrchností ve vlasech. 
Příčinou bylo, že p. kanovník chtěl mě dáti za kaplana buď do Ml. Boleslavi nebo do Turnova. 
Do konviktu mě však dáti nechtěl. Celou věc vyřídil p. Dr. Kordač tak, že p. biskup dal mě sám 
do konviktu. Tím ovšem vyplněno bylo moje přání, ale zároveň získána zášť pana kanovníka 
Čecha. Dr. Kordač je z diecéze pryč a mě nečeká nic dobrého, leč libovůle a choutky pánů. Poznal 
jsem, že nezbývá mi, leč postavit se na nohy vlastní.“161 Zároveň jistou roli sehrál i fakt, že pů-
sobení ve farní pastoraci jej nelákalo: „Do duchovní správy zde v Čechách nepůjdu za žád-
nou cenu. Mám k tomu své příčiny.“162 V roce 1911 byl ještě v konviktu jmenován druhým 

158 VÚA, VHA Praha, sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Ignác Husička.
159 Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, fond Dostál-Lutinov, kart. 5, inv. č. 263, dopis z 23. lis-

topadu 1905.
160 Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, fond Dostál-Lutinov, kart. 5, inv. č. 263, dopis 

z 23. března 1906.
161 Tamtéž, dopis z 23. listopadu 1905.
162 Tamtéž, dopis z 23. března 1906.
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 prefektem, přičemž post třetího prefekta zůstal neobsazen.163 Po Husičkově vstupu do  armády 
jej ve funkci prefekta boleslavského konviktu vystřídal164 Otto Lev Stanovský.165

Ke dni 9. prosince 1911 byl Ignác Husička aktivován a od 1. ledna 1912 v hodnosti námořní-
ho kuráta nastoupil k válečnému námořnictvu v Pule.166 Zde absolvoval kurz chorvatského 
a italského jazyka (hovořil česky, německy, italsky a chorvatsky).167

Mezi hlavní pastorační úkoly vojenských duchovních (u vojska i u námořnictva) patřila zvý-
šená péče o nováčky a  jejich výchova a vzdělávání: „Odloučení od domácích, nové a neob-
vyklé poměry životní, přísnost kázně a ostatní okolnosti působí velmi často, že mysl mladého 
vojína klesá a pudí jej leckdy až ku zoufalství a sebevraždě.“168 Husička působil od 1.  ledna 
do 10.  července 1912 jako katecheta na obecných a měšťanských chlapeckých školách váleč-
ného námořnictva a jako výpomoc u Námořního superiorátu v Pule. Od 11. července 1912 
do 4. července 1913 působil rok jako duchovní správce a učitel dějepisu a zeměpisu na škole 
pro námořní poddůstojníky (Schiffsjungenschule) v Šibeniku,169 kam přicházeli mladí hoši 
do  odborného kurzu pro poddůstojníky. Ta byla umístěna na  lodi SMS  Schwarzenberg, 
 dřevěné fregatě z roku 1853, která se 9. května 1864 účastnila bitvy u Helgolandu. V roce 1890 
byla vyřazena a určena pro odborné kurzy.

163 Archiv Biskupství litoměřického, Catalogus cleri dioeceseos litomericensis 1912, s. 189.
164 Archiv Biskupství litoměřického, Ordinariátní list Litoměřické diecese, č. 16, 15. ledna 1912, s. 183.
165 Otto Lev Stanovský (8. listopadu 1882, Slatina – 5. prosince 1945, Praha) byl český římskokatolický 

kněz, vlastenec a nadaný hudebník. Po absolvování gymnázia v Roudnici nad Labem a kněžského 
semináře v Litoměřicích byl v roce 1906 vysvěcen na kněze. Po krátkém působení ve farní duchovní 
správě a v mladoboleslavském konviktu se v září 1912 stal vychovatelem synů Františka Ferdinanda 
d‘Este princů Maximiliána a  Arnošta. Dne 28. června 1914 přijal telefonát, ve  kterém mu bylo 
sděleno, že následovník trůnu s chotí byli zastřeleni v Sarajevu a on jako vychovatel musel princům 
(12 a  10 let) oznámit, že ztratili rodiče. V  této pozici setrval až do  roku 1923, neboť povinnost 
vychovatele mu nedovalovala děti opustit ani po jejich vyhoštění z republiky. Po návratu působil 
postupně jako sekretář arcibiskupa Kordače, vicerektor a rektor arcibiskupského semináře v Praze, 
byl jmenován kanovníkem na  Vyšehradě a  kanovníkem metropolitní kapituly. V  roce 1938 
se stal předsedou Charity. V červnu 1942 byl představitelem pravoslavné církve požádán o úkryt 
v některém z katolických kostelů pro parašutisty, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. 
Stanovský jej upozornil, že katolické kostely jsou hlídány gestapem. O několik týdnů později byl 
Stanovský zatčen a za neoznámení a nadržování nepříteli Říše byl v lednu 1943 odsouzen k trestu 
smrti. Po četných intervencích byl výkon trestu odložen. Vězněn byl do konce války, půl roku byl 
v kobce přikován řetězem. Krátce po návratu zemřel na následky prožitých utrpení.

166 VÚA, VHA Praha, sbírka kmenových listů vojenských osob, Ignác Husička.
167 Srov. Praha, Vojenský historický archiv, sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Ignác Husička.
168 Skočdopole, Antonín: Výpomocná duchovní správa při vojsku, Časopis katolického duchovenstva 

10/1892, s. 580.
169 VÚA, VHA Praha, sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Ignác Husička.
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Také zde si Husička dokázal získat srdce mladých vojáků, ke  kterým byl poslán: „Všichni 
z jeho doby rádi a s láskou na něho často vzpomínají. Vypravují si o něm jako o svém tátovi, měli 
ho všichni bez rozdílu rádi. Nejvíce však ti čeští, rozuměl jim, byl jako jejich táta. A nejvíce naše 
české námořníky těší, že jejich feldkurát Husička byl Čech, vlastenec. Chodil rád mezi  českou 
klapu ke »komínku,« musili mu zazpívat české písně, nabádal je k vlastenectví, aby se nikdy 
nestyděli mluvit svou rodnou řečí a nikdy nezapomněli, že jsou Češi. To bylo v tehdejších dobách 
jednání opravdu statečné, ryzí a české. Mají ho všichni rádi, vždyť je to jejich český feldkurát.“170

Pravidelné bohoslužby se na lodi konaly na zádi paluby, kde byl postaven oltář vyzdobený 
vlajkami. Zadní stěnu tvořila velká námořní válečná vlajka. Husička připravil ty své svěřence, 
kteří se přihlásili, ke svátosti biřmování, již přijali ve starobylém kostele v Šibeniku. Za kmot-
ra šel všem biřmovancům velitel lodi Hugo Zaccaria, po němž všichni přijali biřmovací jmé-
no Hugo. Po slavnostním obědě pro ně připravili na malém ostrově uprostřed šibenické zá-
toky zábavné odpoledne: „Mýtina kolem vyzdobená vlajkami, uprostřed vysoký sloup, na něm 
nahoře kotouč, ověšený ideály námořnických mláďat: balíčky čokolády, škatulky cigaret, lulky, 
láhve, pletence vuřtů, salámy, celá šunka, knížky, notýsky – klukům lezou oči z důlků. Jako první 
číslo programu: »Kdo vyleze na sloup, smí si utrhnout kteroukoliv věc, ale jen jednu.«“171

Husička uměl najít cestu k mladým mužům a získat si jejich přátelství a sympatie. Ti se mu pak 
s důvěrou svěřovali se svými bolestmi a trápeními. Dokázal se zastat utlačovaných, v dnešní 
terminologii bychom řekli šikanovaných: „Ti týraní kluci si mu stěžovali, žalovali mu  jako 
svému tátovi. A velebný pán hlavně zde pomáhal. Když dostal nějakého opravdového mizeru 
do rukou, neřekl mu to přímo, jsa vázán zpovědním tajemstvím, ale důkladně ho rozebral, do-
mlouval mu, nestrašil peklem, ale dovedl mizerovi nakreslit jeho portrét. Mnoho, mnoho jich 
zadržel a z mnoha mizerů udělal docela slušné holomky, ze kterých se pak stali dobří kamarádi 
a ochránci týraných. Vymýtit to docela, nepodařilo se ani takovému knězi, jako byl  feldkurát 
Husička. Jako všude, i na Schwarzenbergu, bylo mnoho rozených lotrů.“172 „Nebyl úzkoprsý, 
byl to kněz – člověk, mající pochopení pro bujnou dravost mládí těchto kluků, o kterých věděl, 
že nejsou špatní.“173

Od  5. července do  20. listopadu 1913 působil Husička opět u  Námořního superiorátu 
v Pule a jako katecheta na zdejších školách. Od 21. listopadu 1913 byl ustanoven jako du-
chovní správce zimní eskadry a duchovní správce divize bitevních lodí. Naloděn byl na bi-
tevní loď SMS Zrinyi, kde působil až do června 1916.174 V červnu 1914 byl dán k  dispozici 

170 Škába, Jaroslav: Mořští flamendři, Praha 2010, s. 69.
171 Tamtéž, s. 74.
172 Tamtéž, s. 72.
173 Tamtéž, s. 73.
174 VÚA, VHA Praha, sbírka kmenových listů vojenských osob, Ignác Husička. 
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Rakousko-uherský semi-drednought SMS Zrinyi třídy Radetzky.
Soukromá sbírka.

 organizátorům pohřbu zastřeleného rakouského následníka trůnu arcivévody Františka 
 Ferdinanda d‘Este a  doprovázel ostatky obou obětí při jejich poslední cestě (z  Metkoviče 
na jižním cípu  Dalmácie, kde byly naloženy na rakouský válečný dreadnought Viribus Unitis, 
a odvezeny v průvodu válečné eskadry po moři) do Terstu.175 

V době své služby v rakouském námořnictvu je svými nadřízenými hodnocen jako „velmi 
svědomitý duchovní, dobrý kazatel a úspěšný učitel, dobře se uplatňuje též při vedení kance-
lářských prací. Neúnavný, horlivý, spolehlivý, nadaný a dobromyslný. Má rozsáhlé teologické 
a všeobecné vzdělání, které neustále horlivě a se zápalem prohlubuje. Má dobré znalosti před-
pisů o vedení matrik i dalších instrukcí. K nadřízeným otevřený a velmi ochotný, ke studentům 
ve škole je shovívavý a má dobrou autoritu. Chování ve službě i mimo ni naprosto bezúhonné, 
zcela odpovídající jeho duchovnímu stavu.“176

Od 5. června 1916 pak Husička působil opět u Námořního superiorátu v Pule, kde se věnoval 
duchovní správě a vedení kancelářských prací. Zde ho také zastihl konec války a vznik nové 
republiky. Již 7. listopadu 1918 se přihlásil do služby v československé armádě u Čs. vojen-
ského zastupitelství v Pule a 15. prosince složil přísahu u jeho přednosty Dr. Fiši. Z rozkazu 
MNO zde konal službu u námořního odboru likvidujícího Ministerstva války a provedl li-
kvidaci Námořního superiorátu, jehož archiv a matriky nedovolili Italové převést do Vídně. 

175 VÚA, VHA Praha, sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Ignác Husička.
176 Tamtéž.
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Husička se věnoval především vytřídění archivu, pořizování opisů matrik a vyhotovení chy-
bějících duplikátů. Tato jeho práce v Pule trvala až do 31. prosince 1919.177

K 1. lednu 1920 Husička nastoupil činnou službu v československé armádě u posádkového 
velitelství v Nových Zámcích jako posádkový duchovní správce v hodnosti vrchního polní-
ho kuráta s odznaky štábního kapitána. V roce 1923 bylo označení této hodnosti změněno 
na  štábní kurát. Od  1. listopadu 1922 byl od  posádkového velitelství přemístěn jako du-
chovní správce a osvětový referent pluku k pěšímu pluku 25 v Lučenci a byl vtělen do jeho 
pomocné roty.178

Jako duchovní i osvětový referent podle zažitých zvyklostí pečoval o svěřené mužstvo. Povin-
ností vojenských duchovních v prvorepublikové armádě nebylo pouze věnovat se pastoraci, 
tedy uvádět do souladu uspokojování náboženských potřeb vojenských osob se speciálním 
prostředím armády,179 usnadnit tak vojákům plnění náboženských povinností v době služby 

177 Tamtéž.
178 VÚA, VHA Praha, sbírka kmenových listů vojenských osob, Ignác Husička.
179 VÚA, VHA Praha, sbírka předpisů, kart. 13, inv. č. 35, Předpis pro duchovní službu A-X1-1 - 

Duchovní služba v míru a za branné pohotovosti státu, Praha 1938.

Torpédové cvičení na lodi SMS Zrinyi v roce 1918.
VÚA, VHA Praha, fond Námořníci R, karton 10.
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a zajistit jim tím podmínky pro jejich náboženský život v rámci ozbrojených sil. Mimo vlastní 
duchovní služby se často uplatnili jako osvětoví důstojníci nebo vedoucí vojenských zátiší 
a pečovali tak o vojáky nejen v oblasti duchovní a mravní, ale také v širším smyslu kulturním, 
osvětovém a humánním. Přispívali tak k formování profilu československého vojáka, k utu-
žení jeho kázně, mravů a charakteru, družnosti a věrnosti k vlasti, k zodpovědnosti za vlastní 
rozhodnutí a úctě k životu, k odpovědnému plnění povinností, vzájemné solidaritě a pravé-
mu vlastenectví. Část jejich práce tvořila rovněž úřední agenda: vedení vojenských matrik 
a evidence vojenských hrobů. Nad to často vypomáhali také jako pomocníci v administrativě 
u svých útvarů i vyšších velitelství, vedli plukovní kroniky, knihovny nebo vyučovali ve ško-
lách a kurzech. V roce 1922 například Husička v poddůstojnické škole v Nových zámcích 
vykonal sérii přednášek na téma Mravní výchova dnešního vojáka.180

Dne 28. října 1924 byl povýšen do hodnosti vrchního kuráta. Při sjednocení hodnostních 
označení vojenských duchovních s důstojníky zbraní a ostatních služeb byla v roce 1925 tato 
hodnost přejmenována na major duchovní služby. K 1. červenci 1925 byl Ignác  Husička pře-
místěn jako duchovní správce pluku k pěšímu pluku 23 Amerických Slovákov do Trnavy.181

Během své služby v československé armádě je svými nadřízenými hodnocen jako usedlý, vel-
mi vážný, mírného charakteru velmi dobře odpovídajícího jeho služebnímu určení.  Velmi 
skromný a  vlídný, bodrý a  dobrosrdečný, velmi úslužný, horlivý ve  svých povinnostech, 
s uznáníhodnou snahou po uplatnění se pro blaho jiných. Velmi dobrý důstojník a kněz. Vše-
stranně pilný vojenský duchovní, nadšený vlastenec. Způsobilý k vedení duchovního  úřadu 
a velmi způsobilý k případnému dalšímu povýšení.182

V  únoru 1927 vykonal předepsanou zkoušku pro povýšení na  podplukovníka duchovní 
služby a byl uznán způsobilým. Od 15. února 1928 byl povolán do Prahy na Ministerstvo 
národní obrany jako referent I/6 duchovního oddělení MNO.183 Dne 28. dubna 1928 byl po-
výšen do hodnosti podplukovníka duchovní služby. Od 30. června 1929 pak byl přemístěn 
k 7. pěší divizi do Olomouce, kde působil jako duchovní správce divize. Dne 15. listopadu 
1930 je krátce přidělen k 6. pěší divizi v Brně, odkud se však již 31. března 1931 vrací zpět 
k 7. divizi do Olomouce. Zde působí až do 30. listopadu 1934, kdy je přemístěn k Zemskému 
vojenskému velitelství v Praze.184 

180 VÚA, VHA Praha, sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Ignác Husička.
181 VÚA, VHA Praha, sbírka kmenových listů vojenských osob, Ignác Husička.
182 VÚA, VHA Praha, sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Ignác Husička.
183 VÚA, VHA Praha, OV 1928, č. 8, s. 36.
184 VÚA, VHA Praha, sbírka kmenových listů vojenských osob, Ignác Husička.
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Důvodem pro tak časté překládání byl mimo jiné 
i zhoršující se zdravotní stav. Podle vyjádření šéfléka-
ře útvaru z roku 1934 Husička trpěl kornatěním tepen 
se zvláštním postižením srdečnice a tepen věnčitých 
s  anginoidními stavy a  měl značně zvýšený krevní 
tlak. V roce 1935 mu již nemohla být podle služeb-
ního předpisu A-IV-1 stanovena kvalifikace, neboť 
byl od listopadu 1934 do jara 1935 nemocen a konal 
činnou službu méně než 90 dní.185 V  dubnu 1935 
se u Zemského vojenského velitelství v Brně podrobil 
superarbitračnímu řízení a byl uznán jako neschopen 
polní služby a  schopen pouze kancelářských anebo 
dozorčích služeb v zápolí. Tento nález superarbitrač-
ní komise byl v květnu potvrzen a na jeho základě byl 
Ignác Husička k 31. květnu 1935 propuštěn z činné 
vojenské služby a přeložen do výslužby. Podle započí-
tané služební doby, která činila 35 roků, jeden měsíc 
a osm dní mu bylo přiznáno roční výslužné 39 000 Kč 
ročně.186 V  té době Husička finančně podporoval 
ovdovělou matku a tři nedospělé děti po své ovdovělé 
zemřelé sestře.187

Již po  svém návratu do  vlasti v  lednu 1920 koupil Ignác Husička malý domek na  Svatém 
 Kopečku u Olomouce, který se mu stal jeho posledním domovem. Nadále působil v duchovní 
správě a vypomáhal v dětské opatrovně na Svatém Kopečku spravované sestrami z Kongre-
gace milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Budova sirotčince je dnes součástí Základní 
školy na Dvorského ulici. Na odpočinku se věnoval svému domku se zahradou, jež byla jeho 
chloubou a pýchou a kterou všemožně zvelebil.188 

Bývalý podplukovník duchovní služby Ignác Husička, oblíben všemi, kteří s ním vešli ve styk 
a všude známý jako bodrý, uvědomělý český kněz, zemřel poměrně rychle a náhle měsíc před 
svými sedmapadesátými narozeninami ve čtvrtek 24. června 1937189 v poledne na Svatém 
Kopečku na rakovinu jater poté, co jeho nemoc nabrala prudký spád. Pohřben byl v sobotu 

185 VÚA, VHA Praha, sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Ignác Husička.
186 VÚA, VHA Praha, sbírka kmenových listů vojenských osob, Ignác Husička.
187 VÚA, VHA Praha, sbírka kvalifikačních listin důstojníků, Ignác Husička.
188 [Sine]: Podplukovník duch. služby P. Ignát Husička zemřel, Našinec 25. června 1937, s. 2.
189 VÚA, VHA Praha, sbírka kmenových listů vojenských osob, Ignác Husička.

Vojenský duchovní Ignác Husička, 
v letech 1912–1918 námořní kurát 

rakousko-uherského válečného 
námořnictva, v letech 1919–1935 

duchovní v prvorepublikové 
československé armádě.

Soukromá sbírka
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26. června na Svatém Kopečku.190 Jeho hrob 
ve  svažitém terénu hřbitova má žulový ná-
hrobek s  křížem, u  jehož paty je umístěn 
nápis »Buď vůle Tvá.« Jméno Marinekurata 
Husičky však na něm nenajdeme.

Jeho hrob nezůstával opuštěn: „Ostravská 
odbočka Čsl. obce býv. námořníků a  účast-
níků národního odboje na  Jadranu za účas-
ti četných zástupců bratrských odboček 
v   Hradci Králové, Brně a  Prostějově uctila 
v  neděli 26.  června 1938 světlou památku 
svého nezapomenutelného námořního polní-
ho kuráta podplukovníka duch. služby  v.  v. 
P. Hynka Husičky u příležitosti prvního výročí 
jeho smrti poutí k jeho hrobu na Sv.  Kopečku 
u Olomouce. U hrobky vykonala četa čsl. ná-
mořníků čestnou stráž a br. jedn.  Bolom vzpo-
menul zesnulého vřelými slovy. Je naší milou 
povinností oznámiti touto cestou všem účast-
níkům zájezdu, že  p.  řed. měst. spořitelny 
v Příboře František Husička pod dojmem této 
pěkné pietní vzpomínky, projevené způsobem 
tak srdečným, děkuje všem za  veškerou po-
zornost a za tak hojnou účast, jíž jsme zemřelému, jednomu z té velké námořní rodiny, prokáza-
li poslední poctu. Současně poukázal ostravské odbočce poštovní spořitelnou Kč 500 s prosbou, 
aby tento pro nás vzácný dar, za který mu tímto co nejsrdečněji děkujeme, byl použit podle volné 
úvahy k uctění památky zemřelého. Věnovaných 500 Kč bylo ihned odvedeno růžovou složenkou 
jako další dar ostravské odbočky na obranu státu.“ 191 „Zesnulý sloužil u býv. námořnictva a ve-
psal se nezapomenutelným způsobem do srdcí všech Čechů, kteří ho poznali, a zvláště adeptům 
námořnického života v Šibeniku na lodi Schwarzenberg. Plavčíci býv. mariny a čeští námořníci 
vzpomínají s láskou dobrého srdce českého kněze, který za okolností tak zvláštních uměl najíti 
cestu sympatií mladých mořských vlků a vepsati se pro vždy do vzpomínek bývalých námořníků. 
Jeho památky bude vždy mezi námi vzpomínáno s úctou.“ 192  

190 [Sine]: Podplukovník duch. služby P. Ignát Husička zemřel, Našinec 25. června 1937, s. 2.
191 Bolom [Valentin]: Pouť čsl. námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu k hrobu svého 

velkého námořního polního kuráta, Moře Slovanům! 6/1938, s. 42.
192  T.: Úmrtí, Moře Slovanům! 3/1938.

Ignác Husička na Svatém Kopečku u Olomouce 
na sklonku svého života.

Soukromá sbírka.
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NÁMOŘNÍK METODĚJ DVOŘÁK 
(1892–1935)
Bc. Eva Dvořáková

Jelikož je letošní ročenka VÚA-VHA  Praha „námořnická“, chtěli bychom ji doplnit o příběh 
jednoho námořníka z Moravy. Jako příslušníka státu, který nemá moře, mě nikdy nepřestane 
udivovat, kolik rakousko-uherských námořníků bylo ze všech koutů dnešní České republiky 
a jedním z nich byl i Metoděj, prastrýc mého manžela.

Metoděj se narodil 16. dubna 1892 v Žalkovicích č. 60 jako třetí dítě Metoděje a  Filomeny 
Dvořákových. O  den později pak  byl pokřtěn v  místním kostele sv. Mikuláše. Do  rodiny 
 Metoděje Dvořáka se narodilo celkem osm dětí, dospělého věku se ale  dožilo pouze pět 
z nich – Oldřich, Františka,  Metoděj, Josef a Bohuslav. Metoděj začal chodit do obecné školy 
ještě v Žalkovicích, ovšem dokončil ji v  Kroměříži, kam se celá rodina v roce 1902 přestěho-
vala. Při sčítání obyvatel na konci roku 1910 je ve sčítacích operátech Metoděj uváděn jako 
strojník – učeň u pana Kovaříka v  Prostějově.

Po  vyučení čekala Metoděje vojenská služ-
ba. Zjistit průběh vojenské služby nebývá pro 
archi váře Vojenského historického archivu pro-
blém – vyhledá příslušný kmenový list a podí-
vá se do  něj. V  Metodějově případě to ovšem 
není možné, jeho ročník narození patří bohu-
žel mezi ročníky kmenových listů, které byly 
nesmyslně skartovány. Údaje o  jeho vojenské 
službě u  rakousko-uherského námořnictva tak 
doslova stojí na  vodě. Některé informace pro-
zradí Metodějova fotografie v  námořnickém 
s  medailemi na  hrudi, zachovaná korespon-
dence a  konečně i  historky tradované v  rodi-
ně. Nevíme, zda  Metoděj k námořnictvu chtěl, 
nicméně jako vyučený strojník byl jistě žáda-
ným – sloužil jako námořník s poddůstojnickou 
hodností na   pancéřovém křižníku „Karel  VI.“ 
(oficiálně S.M.S. Kaiser Karl VI), později 
na   bitevní lodi Viribus  Unitis. Vedle toho byl 
Metoděj nositelem pamětní medaile za  námořní 

Památeční fotografie Metoděje Dvořáka 
(Sbírka Tomáš Dvořák)
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 výpravu do Asie, kterou  vykonal v letech 1910–1912 s křižníkem „ Císař  František Josef I.“ 
(S.M.S  Kaiser Franz Joseph I). Je otázkou, zda se plavby opravdu tehdy zúčastnil, nebo měl 
medaili pouze zapůjčenou pro vyhotovení památeční fotografie. Taky ji mohl získat nebo od-
koupit od některého ze starších námořníků. Vzhledem k faktu, že  rukovali spíše dvacetiletí, 
je velmi pravděpodobné, že se této plavby nezúčastnil. Navíc se křižník „ František Josef I“ 
podle dostupných informací vrátil do Puly až 5. prosince 1913. Metoděj však již v  listopadu 
1913 psal rodičům z  přístavu v  Pule, že oprava lodi „Karel VI.“ probíhá pomalu a  neví, 
zda  do   Ameriky pojedou. Z  rodinného vyprávění také víme, že  téměř celou válku prožil 
aktivně na moři. A ono slovíčko téměř? Ne dlouho před koncem  války dostal  Metoděj dovo-
lenou a podařilo se mu navštívit rodiče doma na Moravě. Rozhodl se, že zpátky se už nevrátí 
a do konce války se prý schovával v  Kroměříži u rodičů na půdě…

Po  válce Metoděj pracoval jako strojvůdce československých drah, byl zaměstnancem 
stanice Uherské  Hradiště –  Severní nádraží. Dne 12.   února 1923 se v   Kroměříži oženil 
s   Františkou Vojáčkovou. I  tato svatba byla odrazem nových poměrů – jako mnoho dal-
ších i  Metoděj po roce 1918 opustil katolickou  církev, vstoupil do řad církve československé 
a zde se také nechal oddat. Metoděj s Františkou měli jediného potomka, dceru Vlastu naro-
zenou dne 21. 10. 1927.  Metoděj Dvořák zemřel předčasně 6. června 1935 ve Starém Městě 
ve věku 43 let. Příčinou úmrtí byla pravděpodobně mozková mrtvice.

Schéma pancéřového křižníku Kaiser Karl VI z Almanachu k. und. k. Kriegsmarine z roku 1910 
(Foto VÚA-VHA Praha)
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Křižník Kaiser Karl VI v suchém doku (sbírka Milan Moravec)
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Pamětní medaile na mořskou plavbu z let 1910–1912.  
Patronem této medaile byl následník trůnu František Ferdinand d’Este 

(foto Martin Svadbík via František Jedlánek)

Dobová pohlednice pancéřového křižníku Kaiser Karl VI  
(sbírka Milan Moravec) 
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PŘÍRŮSTKY KNIHOVNY VHA 
A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
Z MATERIÁLŮ VHA V ROCE 2014

Borovička, Michael – Kaše, Jiří – Kučera, Jan P. – Bělina, Pavel: Velké dějiny zemí Koruny 
české. Praha, Litomyšl: Paseka, 2013, sv. XII. b, 1890–1918, 828s.
Další díl faktograficky vyčerpávající publikace k československým dějinám, tentokráte zachy-
cující období od roku 1890, vrcholící v událostech Velké války 1914 – 1918.

Plavec, Michal: Letiště a letadla. Zmizelá Praha. Praha, Litomyšl: Paseka, 2013, 138s.
Tento svazek z edice Zmizelá Praha seznamuje čtenáře s rozvojem letectví v hlavním městě 
a ukazuje, jak letecká doprava a stavby s ní spojené ovlivnily tvář metropole. Seznamuje s his-
torií prvního oficiálního letiště v Praze-Kbelích a následně moderně koncipovaného letiště 
v Ruzyni. Obsahuje již tradičně bohatý doprovodný fotografický materiál.

Míka, Zdeněk: Vojsko a vojenské objekty. Zmizelá Praha. Praha, Litomyšl: Paseka, 2014, 179s.
Kniha se věnuje stopám, které v hlavním městě zanechala armáda, a  rovněž nejrůznějším 
historickým událostem spojeným s přítomností vojska. Armáda využívala v minulosti celou 
řadu specifických budov – nejen kasárna a velitelství, ale i strážnice, zbrojnice, střelnice, cvi-
čiště, hradby, pevnostní objekty ad. Úvodní autorský text doprovází více než dvě stě unikát-
ních archivních fotografií.

Jakl, Tomáš: Bojiště a  barikády pražského povstání. Zmizelá Praha. Praha, Litomyšl: 
 Paseka, 2014, 227s.
Tento svazek z oblíbené edice Zmizelá Praha je věnován barikádám, stavbám, jež se staly 
symbolem Pražského povstání v květnu 1945, a které měly, i když existovaly jen zlomek histo-
rického času, především pro obyvatele Prahy velký dějinný význam. Kniha je doplněna řadou 
unikátních fotografií z různých míst města, a též řadou mapek, výkresů, plánků a náčrtků 
jednotlivých bojišť.

Frýba, Jiří: Tatra 805. Historie, takticko-technická data, modifikace. Praha: Grada 
 Publishing, 2014, 192s.
Publikace seznamuje s celkovou situací motorizace v Československu po druhé světové válce 
a se všemi peripetiemi vývoje Tatry 805. Připojeno je množství dosud nepublikovaných foto-
grafií, unikátních technických údajů a výkresů.

Vojenský  historický  archiv



278

Petráš, Jiří: Komařický pilot Jan Lenc. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2103, 324s.
Životní příběh pilota RAF Jana Lence. V deníkových záznamech jsou zachyceny bojové udá-
losti a vlastní zkušenosti z let 1939–1941.

Emmert, František: Českoslovenští legionáři za první světové války. Praha: Mladá fronta, 
2014, 220s.
Výpravná publikace komponovaná jako „muzeum v  knize“, zachycující pohnutou anabázi 
československých legií od založení prvních malých jednotek dobrovolníků ve Francii a  Rusku 
až po  vytvoření stotisícového kompaktního legionářského vojska, jehož sibiřská anabáze 
a návrat do vlasti se staly téměř legendou. Práce přináší základní přehled faktů včetně méně 
známých událostí a souvislostí, zasazených do širšího historického kontextu.

Solpera, Jan: Československá Druhá armáda I, II. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 
2014, 253s. a 373s.
Publikace představují historii jednotlivých domobraneckých praporů, které byly sestaveny 
v Itálii ze zajatých Čechů a Slováků z rakouské armády. Zapomenutý příběh 60 000 mužů, 
kteří v  letech 1918 a 1919 vstoupili do československé „Druhé“ armády. Jedná se o bohaté 
faktografické publikace, doplněné kvalitním doprovodným materiálem – popisy uniforem 
a hodnostních označení, fotografie, mapky, plánky. 

Kyncl, Vojtěch: Bez výčitek…Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. Praha: 
Historický ústav, 2012, 415s.
Autor analyzuje vzpomínky pachatelů a svědků válečných zločinů. Zajímavé dílo přináší my-
šlenkové pochody a výpovědi těch, kteří byli aktivně zapojeni do válečných krutostí.

Plachá, Pavla - Plachý, Jiří (edd.): Neblahé dny. Deník viceadmirála Friedricha Frisia, 
 velitele pevnosti Dunkuerque. Praha: VHÚ, 2014, 126s.
Jedná se o deníkové záznamy (z doby od září 1944 do května 1945) Friedricha Frisia, člověka, 
který si vysloužil, zcela oprávněně, přídomek „fanatický nacista“. Přeloženo z  francouzské 
verze německého originálu.

Semotánová, Eva – Cajthaml, Jiří a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha: Academia, 
2014, 559s.
Výpravné dílo kolektivu autorů zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, grafech, 
vyobrazeních a kartogramech soubor vybraných, hierarchicky uspořádaných poznatků mo-
derní české historické vědy po  roce 1989 s vazbami na evropský, zejména středoevropský 
prostor. Jedná se o  zpracovávání výsledků historického bádání o  českých dějinách karto-
grafickou metodou, průlomové dílo, vydané po čtyřiceti letech absence obdobné publikace 
v české historické produkci.
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Pejčoch, Ivo – Tomek, Prokop a kol.: ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy. Praha: VHÚ, 
2014, 102s.
Kolektivní monografie vzešla ze semináře v  Postupimi na  téma Československá lidová 
 armáda a  Národní lidová armáda v  rámci Varšavské smlouvy. Jedná se o  další příspěvek 
ke zpracování našich nejnovějších vojenských dějin i vztahů s NDR. 

Dubánek, Martin: Opevnění na Králicku. 2014, nákladem vlastním.
Unikátní panoramatický snímek linie těžkého opevnění od K-S 30 po K-S 37 u obce Mladkov. 
Složený snímek má rozměr 1000 x 180 mm. Druhá strana obsahuje základní údaje o výstavbě 
opevnění na Králicku, zejména o výstavbě stavebních podúseků 5./III. a 6./III. a přináší do-
posud neotištěné archivní fotografie a plány objektů těžkého opevnění.
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