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Istrijský poloostrov v Chorvatsku je cílem častých turistických cest a jen málo lidí, kteří tento překrásný kout 
Jaderského moře navštíví, má nějaké vědomosti o tragické události ze srpna roku 1914. Tehdy luxusní parník 
Baron Gautsch najel ve vzdálenosti přibližně deseti námořních mil na vojenskou minu a během několika minut 
svým potopením změnil osudy mnoha lidí. Jejich příběhy mohly být odvyprávěny jenom proto, že se nám poda-
řilo po více jak devadesáti letech znovu nalézt originální dobové výslechové protokoly Rakousko-uherské policie. 
Nažloutlý papír po dlouhých letech konečně vydal svoje zajímavé svědectví a desítky jednotlivých lidských osu-
dů tak pomohly vytvořit dramatickou mozaiku tehdejší události.

Před mnoha lety, když jsem se poprvé potopil k vraku této lodi, jsem ještě netušil, jak mě její osud zasáhne. 
Tehdy byla vynikající viditelnost a obrovský vrak seděl na písčitém dně, jako by navzdory času dál plul v mod-
ravého mlze okolního moře. Ten pohled byl přímo démonizující a nedokážu se ho zbavit ani po těch dlouhých 
letech, která od té doby uplynula. Po návratu domů jsem dal dohromady techniku a potřebné lidi. Společně jsme 
potom začali připravovat TV dokument Svědectví vraku – příběh Jadranského Titaniku.

Vše se nakonec podařilo a film byl dokončen. Na filmovém festivalu v chorvatské Rovinji Bieli lev získal hlav-
ní cenu Gran Prix. Tady si ho všiml filmový producent a následně jsem byl osloven, abych vypracoval scénář pro 
celovečerní film.

V současnosti se vše připravuje k natáčení a tato kniha je knižní podobou budoucího filmu. Vy jako její čtenáři 
máte teď exkluzivní možnost si přečíst její příběh ještě před tím, než bude zfilmován. Děkuji vám všem, kteří si ji 
zakoupíte a doufám, že vás tento příběh zaujme.
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O autorovi: Miloš Pilař (R1962) – instruktor potápěč, 
režisér, scenárista, producent.
V letech 2008-2011 nafilmoval třídílný TV seriál Svědec-
tví vraku - příběhy lodí Dalmát, Baron Gaustch a váleč-
né lodi Zenta. Následně dokončil svůj dlouhodobý pro-
jekt Tajemství podzemní továrny v Chebu, kde hledal 
tajemství nacistické podzemní továrny. Jeho dosavad-
ním největším filmovým projektem bylo dokumentární 
drama Ležáky 42, které bylo odvysíláno v mnoha ze-
mích světa.
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