
Graf Zeppelinješteskrývámnohátajemství
Nemecko uznalo že potopená letadlová lod tvorí soucást ruské válecné koristi otráslo strojovnou a trup~ neko-'. lik výbuchu. Kolos ale klesal po-

malu, protože až 10 centimetru sil-
ný ocelový pancír nic neprorazilo.
I to prispelo k legende o "nepotopi-
telném Grafu Zeppelin".

Sovetští vójáci pak lod odtáhli
do Leningradu a pozdeji do polské-
ho Svinoústí. Došli k názoru, že
materská lod byla príliš težká
a mela príliš mnoho del, takže ve
srovnání se spojeneckými plavidly
téže trídy by I.1neslaméne letadel.

Týden po objevení vraku jedi-
né nemecké letadlové lodi Graf
Zeppelin asi 50 kilometru od pol-
ského prístavu Wladyslawowo se
vyrojilo ~ce otázek, než si vojen-
ští historici dosud pripoušteli.
Pred zprávou o nálezu chteli
všichni vedet, kam. plavidlo po
válce zmizelo. Ted se spekuluje,
kolik tajemství ješte skrývá.

PQdle deníku Frankfurter Rund-
schauvše zacalojiž 1.cervence,když
polští rybári prišli o obrovskou sít
v míste, kde dno more je v 80 met-
rech a kde nemeli nikdy problémy.
Usoudili, že narazili na "neco vel-
kého". Vedeli o tom i vedci z vý-
zkumné lode Santa Barbara, kterí se
o pár dnu pozdeji dostali do onech
míst pri hledántnalezištropy. -

Sonarem ohmatali morské dno
a v 86 metrech narazili na gigantic-
ký vrak delší než 250 metru. To už
zajímalo i polské vojenské námor-
nictvo, které do "zeme nikoho"
v mezinárodních vodách poslalo ,;:
speciální plavidlo Arctowskij. Jeho ~
miniponorka sdelila, že ,jde o ne- *
meckou materskou lod Graf Zep-"". ..' . . . -

pelin".' Nedokonc~ný GrafZeppelin byl 8:prosince 1938 VKielu s velkou slávou spušten na vodu. Projev tehdy držel maršál Hermann Goring (ve výrezu).
Plavidlo se melo stát pýchou na- mádníchpokusu, jak by šlo podob- denice Deutsche Werke v Kielu dine). Ješte však nebylo bojeschop- 'ských náletu, byla lod odtažena do

cistického námornictva a pomoci ná plavidla potopit. daly do práce a 8. prosince 1938 né - zbývalo dokoncit usazení desí- Gdanska, kde se zmenila v plovou-
HitJerovi vyrovnat se na mori Vel-' byl nedokoncený kolos spušten za tek del i kanónu, zaškolit 1720 mu- cí skladište. Ani tam ale nezustala
ké Británii, Japonsku ci Spojeným Prednost dostaly HitJerovy prítomnosti. na vodu. župosádky vcetne 342 leteckých dlouho - následoval Stetín-á další
státum. Nedokoncené však padlo ponorky Kmotrovskourec pri tom mel mar- techniku a teprve pak melo jít koll- prístavy. Mezitím bylaodmontová-do rukou Stalinovi. Jeho poválecné šál letectva Hermánn Goring, který cem roku 1940 na frontu. Jenže na nadela a použita v Norsku. V kvet-
osudy provázely ruzné legendy, Za svuj vzník vdecí Graf Zeppe- byl znám výrokem "Všechno, co jare téhož roku dali nacisté prednost nu 1942 se melo na stavbe pokra-
napríklad že pri plavbe do Lenin- lin rozhodnutí nacistického námor- líta, patrí mne!" stavbe ponorek a Graf Zeppelin od- covat, ale koncem ledna 1943 byla
gradu najelo na minu. Jiní-tvrdili, nictva ze 16. listopadu 1935 posta- Berlín na stavbu obetoval 93 mi- sunulina vedlejší kolej. dostavba zastavena zcela a lod za-
že se potopilo v bouri pod tíhou vit plavidlo s 50 až 60 letadly na liónu ríšských marek. Plavidlo dlou- kotvena v bocním ramenu Odry.
ruské válecné koristi. . palube. Posádku mely tvorit dva ti- hé 262 a široké 36 metru dostalo Ocelový pancír Pred postupující Rudou armádou

Hledali lod marne po Baltu a ne- síce mužu. Nekolik mesícu predtím tehdy nejsilnejšímotory sveta - cty- vydržel exploze se rozhodl kapitán Wolfgang Kiih-
mecký historik Ullrich Israel sou- navštívila zvláštní komise Japon- ri turbíny o výkonu 50 tisíc kon- . ler nemeckou pýchu potopit - ne-
dil, že padla za obet "ruských ná- sko, aby si prohlédla letadlovou ských sil. Díky tomu dokázalovyVi- Z obav, že by se nedokoncené chal odmontovatnekteré díly vcet-
morních experimentu", zejména ar- lod Akagi. Až o rok pozdeji se 10- nout rychlost 33 uzlu (61 km v ho- plavidlo mohlo stát tercem brit- ne výzbroje a 25. dubna 1945

Ortel smrti
vykonala torpéda

Prohlídka lodi byla pro ni orte-
lem smrti. Rusové ji po krátkém
užívání jako vojenské ubytovny
odtáhli na more a:v polovine srpna
1947 dvema námorními torpédy
potopili. HitJeruv nejvetší "delový
clun" zmizel.

Zustala jen legenda a otázky -
'napr. mohl Graf Zeppelin oddálit
nemecký konec? Nestal by se jen
tercem britských križníku, které již
v'kvetnu 1941 poslaly ke dnu vlaj-
kovou lod Bismarck i s 1500 mu-
ži? Je trup opravitelný? Stojí za to
lod vyzvednout a udelat z ní muze-
umci hotel? - .

Podle nemeckých médií nelze
vyloucit, že by se Graf Zeppelin
mohl stát poutním místem pro cti-
tele hitlerovského wehrmachtu ci
"turistu" plundrujících vráky. Ho-
vorí se také o možných výletech,
jako je tomu u Titaniku.

Predtím však musí být zodpove-
zena otázka, komu vrak patrí. Ne-
mecké ministerstvo obrany sdelilo,
že majitelem je Rusko, protože šlo
o soucást válecné koristi. Nemec-
ko proto nemuže vzoošet žádné
nároky.
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