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M/b Sigrid - kyperská nákladní loï vyrobena roku 1952 v
Bremenhavenu, dlouhá 72m se potopila u rijeckého pøístavu
15. ledna 1977.
Loï pøiplula 12. ledna 1977 z Francie s nákladem 60 strojù
pro výrobnu papíru a celulózy váících 174 tun. Zakotvila asi
800 metrù od pøístavního mola, kde bylo potøeba èekat ne
pøijde na øadu s vykládáním.
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O tøi dny pozdìji se zvedl silný vítr z jihu a vytvoøil a dvoumetrové vlny. Kapitán Sigrida si
byl jist, e jeho loï je na bezpeèném místì a proto celá osmièlenná posádka spala. Ve 4,40
bylo vše jinak, vítr hodnì zesílil a loï podlehla jednomu z nárazu vìtru, který ji otoèil
smìrem k mìstu. Kapitán k tomu øekl:
"Kdy nás vítr otoèil smìrem k východu, loï se zaèala nebezpeènì pøibliovat k molu.
Kotva spuštìná z levé strany u jen brázdila moøské dno. Vzbudil jsem posádku a naøídil
nastartovat motor. Vydal jsem rozkaz plnou parou vpøed a kormidlo doleva, aby se loï
odlepila od mola. Na rozbouøeném moøi však manévr neuspìl.Naše loï udeøila pøídí do
mola a nabírala vodu. Tìká klesající pøíï naklonila loï o 40 stupòù. V 7,50 byl poslední
èlen posádky zachránìn a vyloen na bøeh. O 25 minut pozdìji se potopila celá, pøídí
Za rok po neštìstí bylo vydáno povolení k vyzvednutí nákladu 60 beden se stroji. To provedli tøi techniètí potápìèi, kteøí po
dlouhých pøípravách celý náklad vytáhli. Poté v ponorech pokraèovali,aby zbavili loï oleje a mazutu, který by mohl
uniknout a zneèistit moøe.
Po nìkolika letech se vrak Sigrida vyzvedl. Nejdøíve se vytáhly èásti, které šli oddìlit, potom byla odøezána a vyzvednuta
pøíï, trup a zbylé èásti, take z vraku na dnì nezbylo nic.
Opravdu? Nezbylo nic?
Tak to se na to podíváme ještì jednou.
Zanoøím se pøesnì týden po našem objevu a pln oèekávání vyvazuji naši loï na most pøes nákladový prostor. Evidentnì
tu tedy loï leí. Vydávám se k pøídi, která podle dobových fotografií snad vyzvednuta byla. A skuteènì tomu tak je. Otevírá
se mi famózní pohled na èístý øez lodí. Obracím se a plavu k zádi. Bok lodi je skuteènì obouchaný. Zøejmì od pøístavního
mola. Doplaval jsem ke ètyølistovému šroubu s obrovským kormidlem. Prohlíím si záï lodi, která je ovìšena nìkolika
sítìmi, a pomalu stoupám k palubì. Na ní je nìkolik navijákù, ventilaèní šachty a další typické souèásti lodi. To u mne ale
èekají ty nejzajímavìjší èásti - kajuty a strojovna.
Vstup do ní se nachází na zádi. Jenom si tak posvítím dveømi dolù na schodištì, jeliko vybavení k prozkoumávání vnitøku
nemám. Nacházím ještì brusku a soustruh v jakési náøaïovnì. Kapitánský mùstek je plný popadaných kabelù a zùstaly
tam nìjaké radiátory a mnoho neidentifikovatelných objektù. Ještì si jednou obkrouím mùstek a vracím se k
výstupovému lanu. Bìhem bezpeènostní zastávky se bavím myšlenkou na to, e jsem se právì potápìl na vraku lodi,
která ji "neexistuje".

