
1. ÚVOD  
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila životopis admirála Nelsona, jeho  
činy, názory a myšlenky, které dokládám citací z jeho korespondence. Mým cílem  
je dokázat, že tato osobnost si zasluhuje mnohem větší pozornost než jaké se jí  
v České republice dostává. Mnohem většímu zájmu se u nás těší Napoleon, patrně  
také z důvodu, že některé z jeho bitev byly vybojovány na našem území nebo v jeho  
blízkosti a zapsal se tak do českého povědomí. Nadto se domnívám, že je to  
způsobeno také tím, že Češi jako suchozemský národ nemají takové pochopení pro  
význam námořních operací a nedovedou tedy ocenit Nelsonovy úspěchy na moři  
tolika jako Napoleonovy na souši. Většině Čechů je známo, že Napoleon bojoval u  
Slavkova na Moravě, ale téměř nikdo už neví, že během cesty z Neapole do Anglie  
admirál Nelson spolu se svou milenkou lady Hamiltonovou a jejím chotěm jel přes  
Brno a navštívil Prahu, kde obdivoval kostel Sv. Mikuláše a zapsal se do návštěvní  
knihy Strahovského kláštera spolu s lady Hamiltonovou, která byla vůbec první  
ženou, která do kláštera vstoupila. Chtěla bych vykreslit jakýsi Nelsonův portrét a  
především připomenout, jak významnou úlohu admirál Nelson sehrál v historii  
Anglie, a to zejména svým vítězstvím u Trafalgaru, které zcela odvrátilo hrozbu  
francouzské invaze a zajistilo Velké Británii až do konce 19. století nadvládu na  
světových mořích. Nelson se ovšem do análů Královského námořnictva nezapsal  
pouze svým posledním vítězstvím, už v roce 1798 mu bitva na Nilu zajistila status  
hrdiny. Pakliže známe názory Nelsonových současníků, nebudeme překvapeni,  
neboť vítězství na Nilu bylo označené za to „nejvýznamnější, které ozdobilo Britské  
námořnictvo od dnů španělské Armady.“1 Chtěla bych svou prací potvrdit fakt, že  
ze všech velitelů Královského námořnictva věku plachetnic je, vyjma sira Francise  
Drakea a kapitána Jamese Cooka, pamatováno pouze na Nelsona. Připomeneme si  
také, že oproti těmto námořníkům se Nelson stal pro Brity legendou, jakýmsi  
patronem britského námořnictva. 


