Kultovní potáp?ní: Thistlegorm
Druh ponoru: k vraku
Požadovaná úrove? zkušeností: pokro?ilí, potáp??i specialisté
Lokalita: 27° 48? 51? N, 33° 55? 12? E
Délka: 146 metr?
Datum, kdy byla lo? potopena: 6. ?íjna 1941, potopena n?meckým bombardérem He-111

Ve filmu Sv?t ticha (orig. Le monde du silence) nato?eném Louisem Mallem se kapitán Albert
Falco potápí jako v?bec první ?lov?k k vraku lodi potopené v Rudém mo?i v pr?b?hu 2. sv?tové
války. Záb?r lodního zvonu ozna?eného jménem lodi Thistlegorm se stal vzáp?tí legendárním.
Nákladní lo? naložená motocykly, nákladními auty, sajdkárami, terénními automobily, sou?ástmi
letadel, vagóny a neuv??itelným množstvím gumových holínek a munice, se podobá stroji ?asu.
Když jsem sledoval film, nikdy m? nenapadlo, že se jednoho dne stane potáp?ní k tomuto vraku
mou každodenní obživou.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
V úžin? Gobal se místo, kde leží potopená lo?, vyzna?uje silnými v?try i mocným p?ílivem. Abyste
nebyli nemile p?ekvapeni, p?ipravte se na silné a prom?nlivé proud?ní, které se b?hem n?kolika
hodin m?že oto?it až o 180°. Pokud se nepotápíte z nafukovacího ?lunu s vyztuženým kýlem
(RIB), je nezbytné neustále se držet p?i sestupu (a samoz?ejm? i p?i výstupu) sestupového lana.
Pokud tak neu?iníte, m?že se stát, že se k lanu nevrátíte, p?ípadn? ztratíte p?i pokusech o jeho
dosažení p?lku obsahu lahve dýchacího plynu. Záložní zdroj vzduchu by m?l být umíst?n tak, aby
se zabránilo jeho volnému splývání v proudu: náustek musí být pevn? krytý nebo nasm?rovaný
proti proudu.

Snad žádný jiný ponor na sv?t? nevyžaduje certifikaci pro ponory s dýchací sm?sí Nitrox tak
nutn?, jak je tomu práv? k vraku lodi Thistlegorm. První ponor se v?tšinou uskute?ní pouze do
okolí vraku. Lze použít nitrox 32, pokud nemáte v úmyslu sed?t až na dn? (v hloubce 32 metr?)
delší dobu, sta?í dokonce nitrox 36 (s maximální doporu?enou hloubkou do 28,8 metr?).
Když proud plyne k severu, shromaž?ují se u p?íd? vraku mo?ské štiky, sapíni, ch?apalové a
tu?áci. Shora i zespod je to krásná podívaná. Mezi zádí a místem, kde došlo k explozi, se vznáší
netopýrníci dlouhoploutví a hejna barakud. Na p?ídi se ?asto po?izují „selfí?ka“. Zá? se nachází
oproti p?ídi o n?co níže a je pooto?ena oproti p?ední ?ásti lodi tém?? o 90°. Vzhledem k silným
proud?m, proti kterým je t?eba manévrovat, je p?i tomto ponoru v?tší spot?eba vzduchu.

Druhý ponor bývá veden dovnit? vraku a v tomto p?ípad? je vhodné použít sm?s nitrox 36. Nemá
smysl používat sm?si s nižšími procenty, když maximální hloubka p?i tomto ponoru dosahuje 26
metr?. Spot?eba vzduchu je minimální, protože zde neexistuje tém?? žádné proud?ní. Nákladní
prostory jsou umíst?ny ve dvou úrovních. Ne všechny jsou propojeny mezi sebou, ale jsou
otev?eny do st?edového prostoru, stejn? jako u v?tšiny nákladních lodí, aby se usnadnilo
nakládání a vykládání. Nákladní prostor ?íslo 1 na levé stran? je uzav?en na obou úrovních,
protože ho zakryla palivová cisterna z?ícená na palub?. Nákladní prostor ?íslo 3 je prakticky úpln?
temný, t?žko p?ístupný a nezajímavý, protože tam je jen uhlí. Pr?zkum vnit?ních nákladních
prostor se nijak zvláš? nedoporu?uje, spíše je lepší vždy z?stat t?sn? u hlavního vstupu a
prohlédnout si vnit?ek zven?í, nebo? viditelnost je v?tšinou dobrá.
P?i nedávné kontrole vraku organizací HEPCA (egyptská nevládní organizace zabývající se
ochranou životního prost?edí) se zjistilo zeslabování jeho ocelových konstrukcí. Proto se ve všech
palubách vytvo?ily otvory pro usnadn?ní úniku bublin, které jsou hlavní p?í?inou koroze. Navíc
byly kolem vraku umíst?ny kotvící ?et?zy.

VAROVÁNÍ
Neriskujte ponory do této oblasti, pokud nejste dost zkušení a zcela zdrávi.
Na Thistlegormu se stalo více nehod než ve všech dalších více než 90 potáp??ských lokalitách v
Sharm el Sheikhu!
Nejv?tší nebezpe?í hrozí od lodních šroub? a nafukovacích ?lun?. Vždy vystupujte pomocí lana.
Mo?e m?že být velmi bou?livé a výstup na plošinu zakotvené lodi bývá nebezpe?ný a fyzicky
náro?ný.
Dekompresní ponory v silném proud?ní a za rozbou?eného mo?e by se nem?ly v?bec provád?t.
Doporu?uje se používat pevné rukavice odolné proti pro?ezání.

Logistika: dosažitelné za 2-4 hodiny p?i navigaci z Sharm el Sheikh, Hurghady nebo El Gouny
Letišt?: Sharm el Sheikh, Hurghada, El Gouna

Rolf Schmidt, Adel Taher a John Keen diskutují bezpe?nost u vraku lodi Thistlegorm:
Andrea Zuccari u vraku s podvodním skútrem, doprovodný hlas filmového režiséra
Ahmeda Sharifa:

