
Dnes už se nestává příliš často, 
že by byl v moři po mnoha letech 
objeven neznámý zachovalý vrak 
a to ještě ve velmi dostupné 
hloubce. A přesně toto se stalo 
v listopadu 2014 u chorvatského 
ostrova Žirje. Jeden z místních 
spearfisherů vyrazil tak jako 
již mnohokrát s harpunou na 
lov ryb, tentokrát ho však čekal 
mnohem větší úlovek. Při jednom 
ze svých zanoření se před ním 
objevila silueta letadla, o kterém 
nikdo nevěděl, že tu leží, a to 
jen v hloubce 28 metrů.

Junkers 87 Stuka

Junkers 87 Stuka je německý střemhla‑
vý bombardér z období 2. světové války. 
Název „štuka“ je odvozen z německého 
STUrzKAmpf flugzeug, což v překladu zna‑
mená právě střemhlavý bombardér. Histo‑
rie tohoto typu letadla se začala psát v roce 
1933, kdy říšské ministerstvo letectví vypsa‑
lo soutěž na výrobu střemhlavého bombar‑
déru, kterou vyhrál právě letecký výrobce 
firma Junkers. Prototyp letounu zkonstru‑
ovaný Hermannem Pohlmannem se na svůj 
první let z továrního letiště v Dessau vy‑
dal 17. září 1935. Jednalo se o jednomotorový 
dolnoplošník, jehož posádku tvořili dva lidé: 
pilot a pozorovatel ‑kulometčík. Letoun měl 
několik charakteristických rysů jako celoko‑
vová konstrukce, pokrytá duralovými plechy, 
křídla ve tvaru dvojitého W, třílistá dřevěná 
vrtule s nastavitelnými listy, pevný nezata‑
hovatelný podvozek, jehož kola byla chráně‑
na takzvanými „bačkorami“ a také náporo‑
vou sirénu, která byla montována na jednu 
z podvozkových noh. Ta byla typická právě 
pro tento letoun, její děsivý zvuk vyvolá‑
val při útoku na nepřítele i civilní obyvatel‑
stvo psychologický efekt strachu a paniky. 
Krom nesených bomb byl letoun vyzbrojen 
dvěma kulomety MG 17 umístěnými v kříd‑
lech a mířícími dopředu a kulometem MG 15 
umístěným v kabině, mířícím dozadu a ob‑
sluhovaným druhým členem posádky – ku‑
lometčíkem. Celkem bylo v letech 1935 až 
1944 vyrobenu okolo 6 000 kusů tohoto le‑
tounu. Do současnosti se však dochovaly 
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Přední část vraku letadla působí trošku zdevastovaně díky odtrženému motoru.
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části kabiny si všimněte mechanizmu, na 
kterém byl uchycen zadní kulomet, rov‑
něž zadní kryt kabiny s kruhovým otvo‑
rem pro kulomet je perfektně zachovalý 
a poskytuje fotogenický pohled na ocas 
letadla. V obou křídlech jsou pak pěkně vi‑
dět přední kulomety včetně servisních ot‑
vorů s dvířky, kterými se doplňovaly pásy 
s náboji. Když budete u vraku, nezapomeň‑
te také nakouknout pod křídla, jednak zde 
uvidíte oba podvozky s koly částečně za‑
bořenými v písku a za druhé se pod křídly 
rády zdržují větší ryby, například ropušni‑
ce či humři. Motor leží asi deset metrů před 
čumákem letadla na travnatém dně, je oto‑
čen „vzhůru nohama“ a díky chybějícímu 

spodnímu krytu jsou krásně vidět jednot‑
livé válce s písty a hnací hřídel. Po bocích 
motoru pak můžete vidět silentbloky, kte‑
rými byl motor připevněn k trupu letadla. 
Díky relativně malé hloubce máte dostatek 
času si celý vrak důkladně prohlédnout bez 
zbytečně dlouhé dekomprese. Při výstupu 
k hladině se pak můžete ještě dlouho ko‑
chat pohledem na celý vrak.

Stejně jako většina chorvatských vraků, 
je i tento chráněn chorvatským minister‑
stvem kultury a potápět na něj se smí pou‑
ze skrze autorizované báze, které mají k po‑
norům na něm potřebnou licenci. I díky této 
ochraně je vrak zatím takto zachovalý, ale 

bohužel i zde se dá očekávat nenechavost 
některých potápěčů, kteří si z vraku budou 
chtít odnést nějaký ten „suvenýr“ a postup‑
ně se tedy vrak může začít ztrácet. Obje‑
vují se i hlasy, aby byl celý vrak vyzvednut 
a umístěn do nějakého muzea, stejně jako 
to bylo s vrakem, který byl v roce 1989 vy‑
zvednut z mořského dna u francouzské‑
ho Saint ‑Tropez a dnes je umístěn v letec‑
kém muzeu v německém Sinsheimu. Pokud 
tedy chcete tento výjimečný vrak vidět 
ještě v celé jeho kráse, tak s návštěvou 
příliš dlouho neotálejte. Plavba lodí sem 
trvá necelou hodinu a dva ponory včetně 
všech příplatků za vrakový ponor vyjde na 
2 750 Kč.

pouze dva kompletní kusy, které jsou sou‑
částí muzejních sbírek v Londýně a v Chica‑
gu. Dále se dochovalo několik vraků, které 
můžete vidět například v leteckém muzeu 
v německém Sinsheimu či Berlíně. Celkový 
počet zachovalých vraků bychom však spo‑
čítali na prstech obou rukou, nález tohoto 
obzvláště zachovalého vraku je tudíž oprav‑
du velkou událostí. Tento konkrétní letoun 
létal pravděpodobně pod italskou vlajkou 
a byl sestřelen na jaře 1941 jugoslávskou vá‑
lečnou lodí. Pod vodou tu tedy leží již více jak 
76 let a na své objevení čekal dlouhých 73 let.

OSÁDKA: 2 (pilot, kulometčík ‑pozorovatel)
ROZPĚTÍ: 13,8 m
DÉLKA: 11 m
VÝŠKA: 4,23 m
NOSNÁ PLOCHA: 31,90 m2

HMOTNOST PRÁZDNÉHO STROJE: 3 205 kg
VZLETOVÁ HMOTNOST: 4 320 kg
MAXIMÁLNÍ VZLETOVÁ HMOTNOST: 5 000 kg
POHONNÉ JEDNOTKY: 12válcový 
řadový motor Junkers Jumo 211D, 
výkonu 1 184 koní (883 kW)
VRTULE: Třílistá Junkers VS 5 
o průměru 3,4 m
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST: 390 km/h
DOSTUP: 8 200 m
DOLET: 500 km s nákladem 500 kg pum
VÝZBROJ: 2 dopředu mířící kulomety 
MG 17 ráže 7,92 mm, 1× dozadu mířící 
kulomet MG 15 ráže 7,92 mm; 1× 250 kg 
puma pod trupem a 4× 50 kg pumy, 
dvě pumy pod každým křídlem

POTÁPĚNÍ: Poloha vraku je na hladině ozna‑
čena bójí, sestupové lano je vyvázané k be‑
tonovému bloku, který se nachází kus pod 
letadlem v hloubce třiceti metrů. Při dobré 
viditelnosti můžete vrak vidět již při sestu‑
pu zhruba od hloubky deseti metrů. Letadlo 
leží na břiše v průměrné hloubce 28 met‑
rů, ocas je ve větší hloubce a čumák smě‑
řuje na mělčinu směrem ke břehu ostrova 
Žirje, který je vzdálen asi 160 metrů seve‑
rovýchodním směrem. Vrak je velmi dobře 
zachovalý, pouze motor se pravděpodob‑
ně při nárazu na hladinu od trupu letadla 
oddělil a leží asi deset metrů před štukou. 
Upadlá je také zadní směrovka, která leží na 
písečném dně kousek od pravého zadního 
křídla. Nejlepší je vrak několikrát pomalu 
obkroužit a samozřejmě si ho důkladně pro‑
hlédnout. Když nahlédnete do kabiny, na‑
jdete tam sedačku, knipl a většinu palubní 
desky i s budíky (část palubní desky a zad‑
ní kulomet však byly oficiálně demonto‑
vány a nyní se nacházejí v muzeu). V zadní 

Motor najdete několik metrů 
před vrakem letadla v trávě.

V tomto otvoru byl původně umístěn zadní kulomet, který je dnes již v muzeu.

Při dobré viditelnosti můžete vrak sledovat ještě dlouho během výstupu.

Jeden z předních kulometů MG 17 ráže 7,92 mm.

Pohled do kokpitu letadla, kde se stále nachází větší část palubních přístrojů.
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VRAKOVÉ SAFARI
na vracích Peltastis, El Hawi Star,  

Sigrid, Lina, Vis, Kalliope a Etnea

www.lodipojadranu.cz



text a foto redakce buddy

Pokud máte rádi železo a neradi létáte, 
máte možnost v Chorvatsku potápět na 
řadě dalších vraků, které leží na mořském 
dně a jsou tu už jen pro oči potápěčů. 
Potopené vraky lodí nás zajímají nejen svou 
historií a svým osudem, ale potápěčům 
je umožněno být na místech, kde před 
50 nebo i 2000 lety žila a pracovala 
posádka lodi, kde se převážel náklad, kde 
spávali cestující, odkud velel kapitán apod. 
Mezi známé a oblíbené vraky patří i tyto.

Peltastis (Alsterpark)

Řecká nákladní motorová loď Peltastis (pů‑
vodně německá loď Alsterpark) se 8. led‑
na 1968 potopila při sněhové vichřici nára‑
zem na podmořské útesy severozápadně od 
obce Šilo na ostrově Krk (u Soline). V noci ze 
7. na 8. ledna řádil v Kvarneru hurikán a sně‑
hová bouře. Peltastis ještě odpoledne 7. led‑
na opustil přístav Jurjevo jižně od Senje, kde 

nakládal dřevo a vydal se směrem k Rijece, 
aby našel bezpečnější přístaviště. Jakmile 
padla tma, začala sněhová vichřice, a proto 
loď zakotvila asi 2 km od Cirkvenici. Vítr bě‑
hem noci zesílil tak, že obě spuštěné kotvy 
ryly bahnité dno, v boji s větrem nepomohly 
ani naplno spuštěné motory a loď se začala 
přibližovat ke skalnatému břehu ostrova Krk. 
Několik nárazů bokem do podmořských úte‑
sů prorazilo velkou díru do strojovny a loď se 
potopila. Z dvanácti členů posádky byli čty‑
ři zachráněni, během následujících dní bylo 
nalezeno sedm těl, kapitán byl nezvěstný. 
Kapitán byl později (v říjnu) nalezen utope‑
ný u kormidla, kde se v bouři připoutal. Byl 
pochován 11. 11. 1968 v Rijece.
POTÁPĚNÍ: Vrak Peltastisu leží na písčitém dně 
na kýlu asi padesát metrů od skalisek, oto‑
čen přídí kolmo k pobřeží. Vrchol přídě leží 
v hloubce 15 metrů, zatímco nejhlubší část 
lodi, lodní šroub v hloubce 33 metrů. Vrak je 
doposud zachovalý. Všechny hlavní části lodi 
jsou nepoškozené a na svých místech – stěž‑
ně, jeřáby, komín, nástavby, větráky a celý 
můstek. Loď je 60 metrů dlouhá a dominu‑
je jí prostorný kapitánský můstek. Do něho 
se lze dostat širokými dveřmi z obou stran. 
Za můstkem se nachází komín a ventilační 
průduchy strojovny.
Pod můstkem je kuchyň a jídelna pro posád‑
ku. Lodní stěžně jsou silně obrostlé usazeni‑
nami řas a škeblí. Do strojovny je dobře vidět, 
je s opatrností přístupná, ale je třeba vyvá‑
zat šňůru. Vnitřní prostory jsou zaplněny 
jemným bahnem, které se lehce zvíří a sni‑
žuje se viditelnost, proto je zvlášť nebez‑
pečné vstupovat do strojovny bez vyvázání.
Kvůli proudění, které silně víří usazeniny, 
není často viditelnost na lodi zrovna ide‑
ální. Od počátku byl často vykrádán potá‑
pěči, ale stále patří díky své zachovalosti, 
přístupnosti, bohatství fauny a nevelkou 
hloubkou k nejžádanějším potápěčským lo‑
kalitám na Jadranu.
VÝROBA: 6. 3. 1952, Německo, loděnice 
W. Kremer & Sohn, Almshorm
MAJITEL: Německo, 
Weidtmann & Ballin, Hamburg
od roku 1968, Řecko, C. M. Sarlis, Pireus
ROZMĚRY: délka 60 m, šířka 9,3 m, 
ponor 4,26 m, tonáž 1.600 BRT
POSÁDKA: celkem 12 členů, 
kpt. Teodoros Belesis
POTOPENÍ: 8. 1. 1968, 3:50 hod, náraz 
do útesu při sněhové bouři
MÍSTO: Chorvatsko, ostrov 
Krk, 1,5 nm od města Šilo
GPS: 45o09,60’N, 14o39,20’E
HLOUBKA: 15–33 m (stěžeň v 6 m)
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Sigrid

M/b Sigrid byla kyperská nákladní loď, vyro‑
bená roku 1952 v Bremenhavenu. Loď dlouhá 
72 m se potopila u rijeckého přístavu 15. led‑
na 1977. Připlula 12. ledna 1977 z Francie s ná‑
kladem 60 strojů pro výrobnu papíru a celu‑
lózy vážících 174 tun. (Jinou verzí je, že vezla 
vojenský náklad). Zakotvila asi 800 metrů 
od přístavního mola, kde bylo potřeba če‑
kat, než přijde na řadu s vykládáním. O tři 
dny později se zvedl silný vítr z jihu, kte‑
rý vytvořil dvoumetrové vlny. Kapitán Sig‑
ridu si byl jist, že jeho loď je na bezpečném 
místě a proto celá osmičlenná posádka spa‑
la. Ve 4,40 bylo vše jinak, vítr hodně zesílil 
a loď podlehla jednomu z nárazu větru, kte‑
rý ji otočil směrem k městu. Loď se přibližo‑
vala k pobřežnímu molu, do kterého i přes 
snahu kormidelníka, narazila a začala rych‑
le nabírat vodu. Těžká klesající příď nakloni‑
la loď o 40 stupňů. Zanedlouho byla již celá 
posádka vyložena do bezpečí na pevninu 
a po 25 minutách se celá kompletně poto‑
pila přídí dolů. Za rok po neštěstí bylo vydá‑
no povolení k vyzvednutí nákladu 60 beden 
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Nauticam NA-A9 sada

Nauticam potápěčské pouzdro

Nauticam NA-EOSM5 sada

Dostupnost 100 m. Hliníkové tělo.
Detekce zaplavení. Váha 2,59 Kg (tělo).

Ověřeno na reálnou funkčnost do 40 m.

Dostupnost 100 m. Hliníkové tělo.
Detekce zaplavení. Váha 1,65 Kg (tělo).

iPhone 4/4S/5S 4 990 Kč

iPhone 6/6S 5 449 Kč

od 102 480 Kč

od 56 450 Kč



se stroji. To provedli tři techničtí potápě‑
či, kteří po dlouhých přípravách celý náklad 
vytáhli. Lodi byla uříznuta celá příď tak, aby 
mohl být vyzvednut náklad. Poté v ponorech 
pokračovali, aby zbavili loď oleje a mazutu, 
který by mohl uniknout a znečistit moře. Po 
několika letech se vrak Sigrid vyzvedl. Nej‑
dříve se vytáhly části, které šly oddělit, po‑
tom byla odřezána a vyzvednuta příď, trup 
a zbylé části, takže z vraku na dně nezbylo 
nic. Teoreticky nemělo zbýt nic. Ale…
POTÁPĚNÍ: Vrak leží na kýlu na písčitém dně. 
Obrovské kormidlo a čtyřlistový šroub jsou 
na svém místě. Vrak je dobře přístupný. Se‑
stupové lano je uvázané ke stěžni. U přídě 
je loď ostrým řezem oddělena od zádi, kde 
lze najít rozvěšené sítě. Na palubě lodi na‑
jdete navijáky, ventilační šachty, male také 
schodiště do kajut a strojovny. Lze tu najít 
ještě řadu strojů a nástrojů, které námořní‑
ci používali, jako brusku a soustruh. Na ka‑
pitánském můstku najdete hromady kabe‑
láže a jiného železného šrotu, který tu zbyl 
po posádce a vybavení obchodní lodi, kte‑
ré osud příliš nepřál.
TYP VRAKU: loď – nákladní cargo
VÝROBA: 1952
MAJITEL: Kypr
ROZMĚRY: délka 72 m,
HLOUBKA: 17–38 m
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Česká potápěčská základna v Chorvatsku na ostrově Pag Stara Novalja vás zve na každoroční

UZAVÍRÁNÍ POTÁPĚČSKÉ ZÁKLADNY
PIVO, VÍNO A PEČENÉ MASO ZDARMA
Více informací na www.connexdiving.cz nebo na telefonu 608 737 371


