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Sdružení nazvané Lloyd Austriaco (Rakouský Lloyd) bylo založeno v Terstu roku 1833 sedmi místními námořními pojišťovnami podle vzoru pojišťovací společnosti Lloyd‘s. Účelem
sdružení bylo stát se centrem podnikání, akcí a poradenských
služeb, které by pomáhaly rakouské námořní plavbě a obchodu. Na základě statutu z roku 1836 je založena „Paroplavební společnost Rakouského Lloydu“. Vznikla díky pochopení
významu a podpoře námořní plavby a obchodu ze strany
rakouské vlády a císaře. Cílem společnosti bylo zřízení pravidelných paroplavebních linek mezi Terstem a velkými přístavy ve východním Středomoří, tedy v Řecku, Turecku, Egyptě
a vůbec v Levantě.
K čemu je historie této společnosti dobrá současnému českému čtenáři? Inu, snad
k vědomí, že je zakotvena do časů „gründerství“ a končí po „časech krásných“,
že mnohé parníky Lloydu nesly jména vztahující se k našim zemím (BOHEMIA,
MORAVIA, SILESIA, PRAGA, BRUENN, KARLSBAD, PILSNA, MARIENBAD, GABLONZ a PALACKÝ), že v posádkách, hlavně těch strojních, sloužilo mnoho
krajanů, že Terst byl také naší českou branou do světa... a dál to už záleží na
samotném čtenáři.
Ukázka:
Pro českého čtenáře, zvyklého na cestování vlakem, autobusem, letadlem nebo vlastním autem, bývá vícedenní
cesta námořní lodí zvláštním, až romantickým zážitkem.
Může být proto pro něho zajímavé, jak se na parnících Rakouského Lloydu cestovalo před sto a více lety, kdy byl
parník běžným dopravním prostředkem. K vylíčení použijeme pokynů a informací pro cestující, uvedené v cestovní
příručce Lloydu z roku 1902, obsahující v příloze i několik
jízdních řádů.
Hned v úvodu kapitoly „Všeobecné informace k cestám“ se uvádí pokyn, varující před možnými změnami
způsobenými rozmary počasí:
„Na tomto místě si do volujeme upozornit na to, že se
velmi doporučuje z opatrnosti se vždy v naší agentuře informovat o času příjezdu a odjezdu parníků, protože často
dochází z nepředvídatelných příčin ke změnám.“ Jízdní
řády byly ovšem cestujícím vždy k dispozici „v agenturách
a u korespondentů Lloydu“. Těch bylo tehdy 110, rozmístěných ve všech světadílech kromě Austrálie. V Čechách
byl generálním agentem Rakouského Lloydu pan B. Horský, sídlící v Praze na Václavském náměstí v č. 67.

Výtah z provozního řádu Lloydu obsahuje hlavně následující důležité pokyny a ustanovení (uvedené zde
většinou zkráceně a částečně):
Předprodej jízdenek. Jízdenky na cesty parníky Rakouského Lloydu jsou prodávány v našich agenturách
v přístavech, kam parníky najíždějí, dále ve vnitrozemí v našich agenturách a zastoupeních a též ve všech
velkých cestovních kancelářích. Vnitrozemské agentury a cestovní kanceláře vydávají ovšem jen jízdenkové
poukazy, jež musí být v agentuře naloďovacího přístavu vyměněny za řádný lodní lístek...

O autorovi:
Autor této publikace ing. Miroslav Hubert se narodil v roce 1925
v malé vsi na tehdejší československo-maďarské hranici, kde jeho
otec, bývalý ruský legionář z Kutné Hory, sloužil v četnickém sboru.
Bezpochyby tam na březích Dunaje se v něm probudila celoživotní
láska k této řece a k lodím.
Po návratu rodiny do Čech v roce 1934, neukončeném studiu
na gymnáziu v Čáslavi a maturitě na Vyšší průmyslové škole
v Kutné Hoře v roce 1945 vystudoval autor obor strojního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze. Zde také navštěvoval přednášky ing. J. Vidmana o stavbě lodí a o prázdninách
pracoval v loděnicích v Gdaňsku. Po ukončení studií nastoupil v roce 1950 do zaměstnání v konstrukční kanceláři závodu ČKD – loděnice v Praze – Libni, pozdějších Českých loděnic, n. p. Do tohoto
období spadá i počátek jeho zájmu o lodní sporty. Po kánoi a sportovní plachetnici to bylo provozování vlastního kajutového motorového člunu. A to byl také začátek autorovy publikační činnosti... (více
v knize)

