
Polácichrání vrat preddobrodruhy sítemi
Chtejí tak zabránit divokým výletum potápecu-amatéru k materské lodi

Proti chystaným nájezdum ama-
térských potápecu se rozhodly pol-
ské úrady rozprostrít nad vrakem
objevené nacistické letadlové lodi
Graf Zeppelin rybárské síte. Ty
mají zabránit mo~nému plundrová-
ní a zároven chránit životy nedo-
ckavých potápecu, kterí se chtejí
co nejdríve dostat k nálezu.

"Amatérští potápeci mají doslo-
va morskou nemoc, i když ješte
nejsou na míste a nehledí na ne-
bezpecí, jemuž se vystavují," pro-
hlásila podle švýcarského listu Ne-
ue Ztircher Zeitung (NZZ) napul
žertem a napul vážne Iwona Pomí-
anová z oddelení ochrany památek
Ústredního námorního muzea
v Gdansku. Oznámila položení ry-
bárských sítí, do nichž by se ne-

zvaní hosté mohli zaplést a ohrozit
svuj život.

Podle regionálních polských de-
níku se už nekteré party vydaly na
cestu k místu nálezu a další kují na
internetu plány, jak oklamat polské
hlídky, které jsou rozmísteny na
morské hladine.

Henryk Koszka z námorního úra-
du ve Gdyni prípomnel, že nejdríve

-je nutno sepsat veškerý inventár ná-
lezu a prozkoumat prípadná poško-
zení, jež vznikla v srpnu 1947 údaj-
ne po výbuchu asi 24 ruských
bomb a dvou torpéd. Podle nej není
vylouceno, že ve vraku jsou ivý- >
bušniny a treba sudy s jedovatými
látkami, které prý chteli csovetští9
vojáci sprovodit ze sveta. Až potom <f
má být .vrakuvolnen pro po~pece. Model jediné nemecké materské lodi GrafZeppelin.

Na rozdíl od Koszka je nemecký
námorní historik Ullrich. Israel
v rozhovoru pro týdeník Der Spie-
gel presvedcen, že na palube se.ne-
nachází žádná nevybuchlá munice
ani nejaké škodlivé látky. Odvolá-
vá se pri tom, na tajnou ruskou
zprávu () potopení lodi, kterou rriel
k dispozici a která prý uvádí, že
pred potopením bylo plavidlo pro-
hlédnuto a ocišteno od podobných
válecných pozustatku.

Zároven však Israelvaroval, že
výbuchy mohly zdeformovat ne-
které ocelové cásti a vytvorit ostré
hrany, o které se mohou zranit po-
tápeci ao než by se mohla poško-
dit jejich lana nebo zásobování
vzduchem. Krome toho prý hrozí
i nebezpecí ztráty orientace ve slo-
žitých chodbách lodi o deseti palu- [bách.


