
RMS TITANIC
RMS - Royal Mail Ship – Královská poštovní loď

RMS Titanic byl zaoceánský parník třídy Olympic patřící britské společnosti White Star Line. V 
té době šlo o největší osobní parník světa. Byl určen pro převoz cestujících a pošty mezi 

Evropou a Severní Amerikou. Na loď se vešlo až 2 603 cestujících a omezený počet kočárů nebo 
automobilů. O provoz lodě a o pohodlí cestujících se staralo až 944 členů posádky.

Ztroskotal však během své první plavby. 14. dubna 1912 ve 23:40 se parník srazil s ledovcem. 
Po necelých třech hodinách, nad ránem 15. dubna 1912 ve 02:20, klesl ke dnu. Zahynulo přes 

1 500 cestujících a členů posádky. Příčinou vysokého počtu obětí byl zejména nedostatek 
záchranných člunů a špatná organizace záchranných prací.

!!! NEPOTOPITELNÝ !!!
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STAVBA TRVALA 3 ROKY
Titanic byl postaven na Queen’s Islandu u Belfastu 
v Severním Irsku v loděnicích Harland & Wolff. 
Objednala ho společnost White Star Line, jako druhý 
ze série tří lodí třídy Olympic (RMS Olympic, RMS 
Titanic a HMHS Britannic). 

Se stavbou se začalo 31.     března   1909 a financoval ji 
J.     P.     Morgan   a jeho společnost International Mercantile 
Marine Co. Titanic ho stál 7,5 milionu dolarů (dnes by 
to bylo asi 167 milionů dolarů). Na stavbě pracovaly 
3 tisíce dělníků.

Trup byl na vodu spuštěn 31.     května   1911 ve 12:13. 
Další práce trvaly téměř další rok a byly dokončeny 
31.     března   1912, kdy následovala zkušební plavba.
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TITANIC V ČÍSLECH
Délka 269,1 metrů
Šířka 28,25 metrů
Výtlak 5 231 tun
Maximální ponor 10,54 metrů
Výška paluby od čáry ponoru 18 metrů
Posádku tvořilo až 944 mužů a žen
Uvezl až 2 603 cestujících
Cena salónní kajuty: $4 350
(v dnešních cenách $128 000)
Kajuta v první třídě: $150
(v dnešních cenách $4 400)
Kajuta v druhé třídě: $60
(v dnešních cenách $1 900)
Palubní lístek pro třetí třídu: $20–40
(v dnešních cenách $440–1170)

Počet záchranných člunů 20
Kapacita záchranných člunů 1 178 osob (v době 
srážky bylo na palubě přes 2 200 lidí)
29 parních kotlů v 6 kotelnách každý den plavby 
spotřebovalo více než 650 tun uhlí
4 komíny vysoké 19 metrů (poslední odváděl 
výpary z kuchyně)
3 lodní šrouby, dva krajní vážily 38 tun, prostřední 
22 tun
Kormidlo vážilo 20 tun
Každá kotva vážila 15 tun
Maximální rychlost 23–25 uzlů (43–46 km/h)
Maximální rychlostí však Titanic nikdy neplul.
V době srážky s ledovcem plul rychlostí 22,5 uzlu.

Titanic byl ztělesněním přepychu a nejnovějších technologií. Byl vybaven lodním telefonem, čtyřmi 
elektrickými výtahy, knihovnou, bazénem, tureckými lázněmi, tělocvičnou, kavárnami, elektrickým 

osvětlením, nemocnicí s operačním sálem, prostorem pro venčení psů, mrazícím skladištěm 
řezaných květin a mnohými dalšími vymoženostmi.
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Společnost White Star Line byla významná britská rejdařská a loďařská 
společnost sídlící v Liverpoolu a později v Londýně. Provozovala síť lodních 
linek (dopravy osob i nákladu) mezi Evropou a USA, Austrálií a Novým 
Zélandem.
Byla založena v roce 1845. V roce 1934 se sloučila se svým hlavním 
konkutentem Cunard Line, která operovala až do roku 2005 a nyní je 
součástí společnosti Carnival Corporation & PLC.
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LODĚ WHITE STAR LINE TŘÍDY OLYMPIC 

RMS Olympic byl první ze tří zaoceánských parníků třídy Olympic vlastněných 
společností White Star Line.

Při páté plavbě se během vyplutí ze Southamptonu (20. září 1911) srazil s 
křižníkem HMS Hawke. Obě lodě však byly pouze poškozeny.

V době první světové války Olympic přepravoval britské vojáky. Dne 
12. května 1918 byl při přepravě 9000 amerických vojáků napaden 
v západním vjezdu do kanálu La Manche německou ponorkou U 103. Ponorka 
se musela vynořit, aby rychlou loď napadla na hladině, což se jí stalo 
osudným. Olympic ponorku napadl palbou děl a poté potopil.

Sloužil až do roku 1935, kdy byl za 100 000 liber prodán do šrotu.
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HMHS Britannic (z anglického His Majesty's Hospital Ship) byl 
třetí parník třídy Olympic. Původně se měly všechny tři lodě 
jmenovat podle tří ras z řecké mytologie (Olympové, Titáni a 
Giganti), ale právě Gigantic/Britannic byl po potopení Titaniku 
raději přejmenován.

Měl být nasazen na transatlantických linkách. Tento plán se však 
v důsledku vypuknutí první světové války musel změnit. Loď 
později převzalo britské námořnictvo a přeměnilo ji na plovoucí 
nemocnici.

21. listopadu 1916 v 8 hodin 12 minut Britannic najel na minu a za 55 minut se potopil. Díky blízkosti 
dalších lodí a řeckých rybářů, pevniny a teplotě moře bylo pouze 28 obětí.

RMS OLYMPIC RMS TITANIC RMS BRITANNIC

Délka 269,02 m Délka 269,10 m Délka 269,1 m

Šířka 28,2 m Šířka 28,25 m Šířka 28,6 m

Ponor 10,5 m Ponor 10,54 m Ponor 10,57 m

Rychlost 23 uzlů (43 km/h) Rychlost 23–25 uzlů (43–46 km/h) Rychlost 23 uzlů (43 km/h)

Kapacita 2 435 cestujících Kapacita 2 603 cestujících Kapacita 3300 zraněných
489 zdravotní personál

Posádka 950 lidí Posádka 944 lidí Posádka 675 lidí

MODRÁ STUHA ATLANTIKU
Při plavbě přes Atlantský oceán bylo udělováno prestižní putovní pro jednotlivé 
lodě, jež nejrychleji přepluly severní Atlantský oceán na trase z New Yorku do 
Evropy. Byla zavedena v roce 1838.

Prvním držitelem této ceny se v roce 1838 stal kolesový parník SS Sirius, který 
vykonal cestu z Corku do New Yorku rychlostí 8,03 uzlu (14,87 km/h) za 18 dní, 
14 hodin a 22 minut a cestu z New Yorku do Falmouthu rychlostí 7,31 uzlu za 18 
dní. Jednou z posledních držitelek modré stuhy byla americká loď United States, 
jež tuto vzdálenost překonala v roce 1952 za 3 dny plus 10 hodin a 40 minut.

Ocenění bylo zejména v dobách, kdy neexistovala dálková trasoceánská letecká 
doprava, velmi prestižní. Jednotliví dopravci se na svoje luxusní lodě snažili 
nalákat bohatou pasažérskou klientelu i nákladní přepravce. Tyto závody o 
nerychlejší loď vedly také k několika námořním katastrofám. Možná i k potopení 
Titaniku. J. Bruce Ismay prý nabádal kapitána, aby zvyšoval rychlost a neměnil 
směr, což mohly být důvody, proč se Titanic nedokázal vyhnout ledovci.
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PRVNÍ A POSLEDNÍ PLAVBA
10. dubna - První plavba Titanicu začínala ve 
12:14 vyvedením lodě z přístavních vod 
v Southamptonu. Titanic byl příliš velký a 
neohrabaný, aby mohl sám vymanévrovat 
z přístavu. Proto mu v přístavech, pomáhalo 
několik remorkérů.

Zde došlo k prvnímu incidentu, který mohl 
předčasně plavbu ukončit. Nedaleko plavební trasy Titanicu byly ukotveny další dva parníky, New York a 
Oceanic. Při míjení New Yorku došlo vlivem proudění vody, hnané šrouby Titanicu, k sacímu efektu, který 
byl natolik silný, že se přetrhla kotvící lana New Yorku a jeho zadní část se začala nebezpečně přibližovat 
k Titanicu. Hrozící kolizi odvrátil kapitán E. J. Smith, který nechal zastavit stroje na Titanicu. Jeden 
z remorkérů pak New York obeplul a pomocí lana jej táhl zpět ke břehu. Obě lodě se nakonec minuly ve 
vzdálenosti desítek metrů. Kolizi s Titanicem bylo sice zabráněno, ale New York se následně opřel o bok 
Oceanicu, naštěstí bez větších škod. Řada lidí však celou příhodu považovala za špatné zmanení.

Poté Titanic 
pokračoval do 
Cherbourgu ve 
Francii. 

11.dubna – 
Naposledy 
zastavil u 
evropských břehů 
v Queenstown 
v Irsku.

12.-13.dubna – 
Poklidná plavba 
přes Atlantik.

14.dubna – 
Přicházejí 
radiodepeše o 
výskytu 

ledovcového pole. V 19:30 byla zachycena zpráva parníku Californian a parníku Antillian: „Tři velké ledovce 
na pozici 42°2′ s. š., 49°8′ z. d.“  Ve 21:40 byla přijata další zpráva o výskytu ledu z parníku Mesaba: „Led 
v oblasti 41°25′ s. š., 49°30′ z. d. až 42°25′ s. š., 49°30′ z. d., velké kusy ledu a značný počet velkých 
ledových hor, ledová pole.“ Ve 23:30 se radista Cyril Evans na palubě parníku Californian snažil varovat 
Titanic před ledovými poli. Radista Titanicu jej však přerušil. Titanik plul rychlostí zhruba 22 uzlů a 
nezpomaloval. Vzhledem k tomu, že nevál vítr, byla hladina oceánu klidná. V případě vln na hladině by se 
tyto tříštily o ledovec a vzniklá pěna by byla 
lépe pozorovatelná, stejně tak tmavý ledovec 
na ní.

Pár minut po varování od Californianu hlídka 
v předním vraním zpozorovala mlžný opar před 
přídí (známka blízkosti ledovce, mlha navíc 
snižuje dohlednost). Ledovec, který se ocitl 
v plavební dráze lodi, se navíc pravděpodobně 
před několika málo hodinami ve vodě převrátil 
a stékající voda jej učinila tmavým, a pro hlídku 
neviditelným. Frederic Fleet, který ho 
v neobyčejně jasné noci zpozoroval ze strážního 
koše jako první, ho rozeznal jen podle toho, že 
jeho silueta zakrývala hvězdy. Fleet posléze 
rozeznal ledovou masu před nimi a ve 23:39 třemi údery zvonce signalizoval „Předmět před lodí“. Zároveň 
pomocí telefonu předal na můstek hlášení „Led přímo před námi“.

1. důstojník Murdoch, který měl hlídku na můstku, po vyslechnutí zprávy okamžitě přikázal strojovně 
„Stop!“ a kormidelníkovi „Docela vpravo“, což znamenalo záď doprava, příď doleva. Od hlášení z vraního 
hnízda do kolize s ledovcem uplynulo 37 sekund. Titanic měl velkou hmotnost, tedy i velkou setrvačnost, 
malé kormidlo a ledovec byl zpozorován pozdě. Loď se velmi pomalu začala odklánět od svého původního 
kurzu, přídí doleva. Změna kurzu nestačila k tomu, aby se ledovci vyhnula. Titanic narazil do ledovce 
pravým bokem hned za přídí. K nárazu došlo v okamžiku, kdy důstojník vydal povel ke zpětnému chodu 
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strojů. Tím vznikla trhlina pod čarou ponoru, ale nad úrovní dvojitého dna, v délce 90 metrů. Posádka a 
cestující nepocítili přímý náraz, ale pouze chvění lodi po dobu asi 10 sekund.

15.dubna - Prohlídka poškozené přídě 
přinesla zjištění, že Titanic nelze udržet na 
hladině ani při odčerpávání vody. 
Šéfkonstruktér Andrews odhadoval, že se 
loď udrží na hladině přibližně jednu až 
jednu a půl hodiny a že čerpadla mohou 
přidat jen pár minut před potopením.

Kolem půlnoci, cca 20 minut po srážce již 
pronikla voda do obytných prostor 
3. třídy. Kapitán s Andrewsem se obávali 
paniky, protože počet míst v záchranných 
člunech nebyl dostačující. Všichni cestující 
i posádka dostali záchranné vesty. 
Vzhledem k chladnému počasí a ledové 
vodě severního Atlantiku mohli cestující 
přežít pouze 5–10 minut, odolnější jedinci 
minut 20. Pět minut po půlnoci vydává 
kapitán rozkaz k přípravě záchranných 
člunů a rozkaz k opuštění lodi, podle 

lodních zvyklostí „ženy a děti první“. Spouštění člunů se na 
Titanicu neobešlo bez potíží: nebylo posádkou nacvičeno a ani 
cestující, pod vlivem stále svítících světel na palubě, nechtěli 
nastupovat do člunů a ponořit se do tmy nad oceánem. Některé 
manželské páry se nechtěly rozdělit. Z Titanicu se ve člunech 
zachránilo 706 cestujících a členů posádky.

Mezitím, začali radisté vysílat mezinárodní nouzový signál „CQD“ 
který postupně zachytilo několik lodí: Mount Temple, Frankfurt, 
Virginian, sesterská loď Olympic, ruský parník Birma i japonská 
loď Ypiranga. Vedle tradičních znaků CQD vysílali i nový signál 
„SOS“. Jako první toto volání zachytil radista Cottam na parníku 
Carpathia. Ihned informoval kapitána Arthura Rostona o 
nouzovém vysílání a ten okamžitě nařídil změnu kurzu. 

Vzdálenost 58 mil (93 km) však Carpathia nemohla překonat dříve než za 4 hodiny. Ostatní lodě v dosahu 
odpověděly, že připlují na pomoc, ale žádná 
nebyla tak blízko, aby dosáhla Titanicu dříve, 
než se potopil.

Kolem 02:10 se začala zvedat z vody záď a 
začaly se vynořovat lodní šrouby. Ve 02:17 
dosáhla hladina lodní paluby a krátce poté se 
zhroutil přední komín, když popraskala jeho 
kotvící lana. S dalším zaplavováním podpalubí 
došlo k zaplavení posledních kotelen a tím 
byly vyřazeny i generátory pro výrobu 
elektrické energie – Titanic se ponořil do tmy. 
Krátce poté se trup Titanicu rozlomil za 
polovinou délky trupu. Přední část šla 
okamžitě pod hladinu. Zadní část se po odlehčení na chvíli narovnala, ale jak se roztrženým trupem drala 

voda dovnitř, po chvíli se počala potápět a ve svislé poloze 
se ponořila. 15. dubna 1912 ve 02:20 zmizel Titanic pod 
hladinou.

Rychlostí 17,5 uzlů (32,4 km/h) proplula Carpathia k místu 
ztroskotání. Ve 03:45 byla téměř na místě, před čtvrtou 
hodinou ranní nechal kapitán zastavit stroje. Po čtvrté 
hodině ranní byla z Carpathie spatřena signální raketa 
z jednoho ze záchranných člunů Titanicu, přibližně 
400 metrů daleko. Za necelých deset minut, ve 04:10, 
začali námořníci vyzvedávat první trosečníky.
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RMS Carpathia byl zaoceánský parník společnosti Cunard Line, o 
výtlaku 8 600 tun. Její kýl byl položen v roce 1902, na hladinu byla 
spuštěna o rok později. Společnost Cunard Line přidělila Carpathii na 
transatlantické linky. 

Dne 15. dubna 1912, když se Titanic začal potápět, byla nejblíže 
reagující lodí (plula tehdy z New Yorku směrem k Gibraltarskému 
průlivu). Radista Cottam se chystal vypnout radiostanici, když zaslechl 
první volání Titanicu o pomoc. Zpráva byla neprodleně doručena až ke 
kapitánovi Arthuru A. Rostonovi. Kapitán okamžitě nařídil změnu kurzu 
a rozestavil hlídky pro sledování hladiny a hlášení pozorovaných 
ledovců. Byl si dobře vědom toho, co čeká cestující v ledové vodě, a 
udělal vše pro to, aby k nim dorazil co nejdříve. Za to si vysloužil jak 

pochvalu, tak kritiku za podstoupení velkého rizika, neboť s lodí, jejíž maximální rychlost měla být 14 uzlů 
(26 km/h), prokličkoval nebezpečným ledovým polem a mezi krami rychlostí o více než 3 uzly vyšší. Ze 
ztroskotaného Titanicu zachránila Carpathia 705 osob.

Na konci první světové války, 17. července 1918, byla potopena torpédem německé ponorky U-55.

Parník SS Californian byl nejbližší lodí k potápějícímu se Titanicu, 
pouhých 19,5 mil (31,4 km). Ještě ve 23:30 se radista Evans snažil 
Titanic varovat před ledovci, ale ten na jeho varování nereagoval. Proto 
ukončil službu a šel spát. Z paluby Californianu pak pozorovali 
neznámou loď. Na rozkaz kapitána Lorda byly z Californianu odvysílány 
zprávy pomocí Morseovy lampy. Neznámá loď neodpověděla. Morseova 
lampa na Californianu byla viditelná na vzdálenost 4 mil (asi 6 km), 
takže na Titanicu ve skutečnosti pravděpodobně nemohla být vidět. 
Californian se do záchranné akce zapojil teprve v 5:30, kdy radista opět 
zapnul radiostanici a obdržel příkaz k pomoci Titanicu; teprve tehdy se Californian dozvěděl o katastrofě.

Poblíž potápějícího se Titanicu byla spatřena loď, kterou nemohli identifikovat. Tato loď představuje dodnes 
záhadu. Nereagovala na rádiové vysílání ani na přímé spojení Morseovou lampou či světlicemi.

Pozdější vyšetřování ztotožnilo tuto neznámou loď právě s parníkem SS Californian a komise obvinila 
kapitána Lorda a jeho důstojníky z hrubého pochybení. Kapitán to odmítal a po zbytek života se pokoušel 
očistit své jméno. Odmítal, že by loď, kterou on a jeho důstojníci viděli z můstku, byl Titanic. Podle něj se 
mezi Californianem a Titanicem nacházela třetí loď, kterou viděly obě strany. I když neexistují přímé 
důkazy, je toto pravděpodobnější než závěr vyšetřovací komise. Chybou však zůstává, že kapitán Lord 
nenechal vzbudit radistu a nepřikázal mu zjistit, co se v okolí děje.
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MATYÁŠKŮV KOMIKS O TITANICU



LIDÉ NA TITANICU
Kapitán Edward John Smith - narodil se 27. ledna 1850 ve městě Hanley. Ve 13 
letech odešel do Liverpoolu, kde započal svou námořnickou kariéru. Začínal jako 
4. důstojník na lodi Celtic na linkách do Austrálie a do New Yorku. Po dobu 9 let byl 
kapitánem lodi Majestic. Nakonec se stal komodorem flotily White Star Line. Proslavil 
se jako „milionářský kapitán“ kvůli tomu, že vyšší společenské vrstvy v Anglii žádaly, 
aby velel lodím, na kterých se plavily.

Od té doby, co se roku 1904 stal komodorem, byla pro něj rutina, že byl povoláván, 
aby velel novým lodím na jejich prvních plavbách. Byl pověstný jako jeden z 
nejzkušenějších kapitánů, a tak dostal velení na první z nových zaoceánských lodích 
třídy Olympic, opět svého času největší na světě. První plavba lodi Olympic z 
Liverpoolu do New Yorku proběhla 21. června 1911 bez potíží. Byl však na jeho palubě 
i tehdy, když se Olympic srazil s křižníkem HMS Hawke.

Nakonec se stal i kapitánem na nové lodi Titanic. Zemřel na jeho palubě.

Šéfkonstruktér Thomas Andrews – narodil se 7. února 1873 v Severním Irsku. Již 
od mládí projevoval nadšení pro stavbu lodí a v 16 letech nastoupil jako učeň do 
loděnice svého strýce Williama Jamese Pirriea, jedné z nejprestižnějších loděnic 
světa - Harland and Wolff v Belfastu. Později stál v čele konstrukčního oddělení a byl 
výkonným ředitelem společnosti, podřízený pouze jejímu prezidentovi, Pirriemu.

Navrhl tři největší lodě svého času a to Titanic, Britannic a Olympic.

Když se Titanic potápěl, do poslední chvíle obcházel cestující a říkal jim, aby si byli 
vědomi toho, že loď půjde ke dnu, oblékli si záchranné vesty a šli na palubu lodi. 
Rozdával lidem vesty, pomáhal jim do člunů, snažil se, aby čluny byly co nejvíce 
obsazovány. V posledních chvílích Titanicu, když se loď již začala zřetelně naklánět, 
házel z paluby odpočinková lehátka a nejrůznější předměty, aby na ně lidé mohli 
vylézt a zachránit se před ledovou vodou. Zemřel na palubě Titanicu.

Prezident White Star Line Joseph Bruce Ismay – narodil se 12. prosince 1862 
jako nejstarší syn rejdaře T. H. Ismaye. Po smrti otce roku 1899 se stal výkonným 
prezidentem společnosti. Po nástupu do vedení White Star Line ho nečekalo lehké 
období. Musel čelit Cunardovu rejdařství, které postavilo Mauretanii a Lusitanii. Proto 
dal Ismay stavět Olympic, Titanic a Britannic.

Při potopení Titanicu se mu podařilo zachránit se na jednom ze člunů. Novináři mu 
kladli za vinu jak samotnou katastrofu (údajně usiloval o pokoření rychlostního 
rekordu a získání prestižního ocenění Modré stuhy Atlantiku), tak to, že opustil loď. Už 
na palubě Carpathie se zhroutil, následně odstoupil z vedení společnosti a stáhl se do 
ústraní. Naposledy o sobě dal vědět, když dal 10 000 liber do fondu pro vdovy, jejichž 
manželé zahynuli na moři. 

Violet Jessop - byla britská stevardka, pracující pro rejdařskou společnost White Star 
Line.

Šlo o jednu ze dvou osob, která sloužila na palubě všech tří lodí třídy Olympic (RMS 
Olympic, RMS Titanic a HMHS Britannic) a přežila srážku lodí Olympic a křižníku HMS 
Hawke v roce 1911, potopení Titanicu v roce 1912 a jako zdravotní sestra i ztroskotání 
Britannicu v roce 1916. Ve službě na moři prožila Violet Jessop celkem 42 let.

John Jacob Astor – byl americký milionář a pravděpodobně 
nejbohatší člověk na palubě Titanicu. Zemřel, když se loď potopila.

Elizabeth Gladys Dean "Millvina" - byla poslední žijící osoba, 
která se plavila na lodi Titanic. Na Titanicu byla nejmladší 
pasažérkou (v té době jí bylo zhruba 9 týdnů). Plavila se 
společně s otcem, matkou a se svým (tehdy dvouletým) 
bratrem. Při potápění lodi se dostala spolu s bratrem i matkou 
na palubu záchranného člunu 10. Tělo jejího otce nikdy nebylo 
identifikováno a pravděpodobně ani nalezeno. V neděli 

31. května 2009 Millvina Dean zemřela ve věku 97 let v anglickém Hampshiru. 
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DALŠÍ ZNÁMÉ POTOPENÉ LODI
RMS Lusitania byl luxusní zaoceánský parník postavený v letech 1904–
1907. Během první světové války 7. května 1915 byla během německé 
ponorkové blokády Británie zaměřena, torpedována německou ponorkou 
U-20 a po zásahu se během osmnácti minut potopila. Incident si vyžádal 
1 198 životů a vyvolal veřejné odsouzení Německa. V roce 1917, bylo 
potopení Lusitánie Spojenými státy vydáváno za důvod ke vstupu do 
války. Během války bylo též využíváno při nabírání armádních rekrutů ve 
Spojených státech.

MV Wilhelm Gustloff byla německá osobní loď. Před 
válkou sloužil Gustloff jako rekreační loď, za války pak 
jako plovoucí lazaret. Ke konci války byl určena k 
transportu vojska a zároveň pruských uprchlíků. 
30.     ledna   1945 byla torpédována sovětskou ponorkou 
S  -  13  , když byla přeplněna uprchlíky z východního Pruska. 
Necelých padesát minut po zásahu se loď potopila do 
hloubky 45 metrů. O život při tom přišlo přibližně 9000 
cestujících a členů posádky. Jedná se tak o největší počet 
obětí potopení jedné lodi v historii mořeplavby.

M/S Estonia byl trajekt pro cestující a automobily. Loď operovala 
především mezi přístavy Stockholm a Tallin. Dne 28. září 1994 se 
trajekt potopil v Baltském moři. Na jeho palubě bylo 989 pasažérů 
včetně posádky. Tragédie si vyžádala 852 životů. Na vině byla 
podle vyšetřovací komise špatná konstrukce lodi a zanedbaná 
údržba, protože na silně rozbouřeném moři došlo k otevření 
předního hledí, kudy vnikla do lodi voda. Švédská vláda později 
přijala zákon prohlašující Estonii za podmořský hrob, a proto dnes 
za ponoření k vraku hrozí vězení. V roce 2006 však vyšlo najevo, 
že vyšetřovací komise zatajila, že Estonia na palubě převážela 
vojenský materiál. Stále tedy panují dohady a existují i názory, že potopení lodi mohly způsobit vnitřní 
exploze. Vycházejí přitom z faktu, že potápěči nalezli ve vraku, ležícím na mořském dně, otvory, které podle 
britských expertů nemohly být způsobeny jinak než výbuchem.

Achille Lauro (původním názvem Willem Ruys) byla osobní dopravní 
loď. Na první plavbu vyplula 2. prosince 1947. Loď délky 192 a šířky 
25 metrů mohla ubytovat až 900 pasažérů. Během cesty do Durbanu 
byla 30. listopadu 1994 u somálského pobřeží zachvácena požárem. 
Evakuovaná loď se o tři dny později potopila. Loď je však známa 
především díky únosu teroristy. 7. října 1985 byla na trase z 
Alexandrie do Port Said unesena čtyřmi Palestinci. Únosci požadovali 
propuštění 50 palestinských vězňů z izraelských vězení, přičemž 
vyhrožovali zabitím Američanů a Židů mezi pasažéry. V Port Saidu 
došlo k dohodě mezi únosci a egyptským prezidentem Mubarakem. 

Bylo jim umožněno opustit loď a odletět běžnou linkou do Tuniska. Během letu byl letoun egyptských 
aerolinií Boeing 737 přinucen americkými stíhačkami, které vystartovaly z letadlové lodi USS Saratoga ve 
Středozemním moři, přistát na základně NATO Sigonella na Sicílii a únosci byli zatčeni.

K-141 Kursk byla ruská jaderná ponorka, pojmenovaná po ruském městě Kursk, dějišti 
největší tankové bitvy v dějinách. Plavidlo bylo součástí Severní flotily ruského válečného 
námořnictva, a operovalo zejména v oblastech Severního ledového oceánu. Dne 
12. srpna 2000 se ponorka účastnila cvičení v Barentsově moři. Při odpálení dvou 
slepých torpéd na raketový křižník Petr Veliký, došlo k sérii výbuchů a značně zničená 
ponorka klesla do hloubky 108 m. Katastrofu nikdo nepřežil (23 mužů sice přežilo 
exploze, ale pravděpodobně se udusili).

Costa Concordia byla luxusní výletní lodí. V době svého dokončení byla 
největší italskou lodí svého druhu. Dne 13.     ledna     2012   loď ztroskotala na 
mělčině poblíž toskánského pobřeží. Přes 4000 lidí, nacházejících se v té 
době na palubě, muselo být evakuováno. Při ztroskotání lodi zemřelo 23 
osob. Po více než dvou letech byl vrak napřímen, vyzvednut a odtažen do 
Janova k sešrotování.
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NALEZENÍ VRAKU
Hloubka v oblasti, kde se Titanic potopil je 
okolo čtyř kilometrů, takže hned po tragédii 
nebyly plány k jeho nalezení vzhledem 
k tehdejší technice realizovatelné.

První vážný pokus o nalezení vraku podnikl 
texaský naftař a multimilionář Jack Grimm 
v červenci 1980, neuspěl však ani tehdy, 
ani v žádném ze dvou dalších pokusů.

Následoval ho oceánograf 
a geolog Robert     D.   
Ballard. Ten se dohodl 
s vedením amerického 
námořnictva, že nalezne a 
prozkoumá vraky dvou 
potopených amerických 
jaderných ponorek – USS 

Thresher a USS Scorpion, které zmizely i 
s posádkami (Thresher v roce 1963 a 
Scorpion v roce 1968). A pokud se mu to 
podaří a nepřekročí při tom povolený 
rozpočet, získá možnost ve zbylém čase 
expedice pátrat i po vraku Titanicu.

Ballard poskytl námořnictvu zkušenosti 
oceánografa a především nové 
videotechnologie k průzkumu mořského 
dna. Námořnictvo USA poskytlo loď i 
posádku a finančně zajistilo celou přísně 
utajenou operaci. Vraky obou ponorek se 
týmu podařilo objevit a prozkoumat, ale na 
hledání Titanicu zbylo jen posledních čtrnáct 
dnů pátrání.

1. září 1985, pouhé čtyři dny před 
ukončením expedice, zaznamenal robot 
Argo a jeho kamery první stopy po vraku 
lodi. Když Ballard na pozdější tiskové 
konferenci oznámil, že objevil vrak Titanicu, 
musel zatajit pravý účel expedice a tvrdit, 
že pro americké námořnictvo pouze testoval 
nové technologie.
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LEGENDY A MÝTY
• V roce 1898 vydal Morgan Robertson, bývalý námořník, povídku, kde je popisováno ztroskotání 

„nepotopitelné“ a největší dosud postavené lodi Titan podobných rozměrů, parametrů, konstrukce jako 
Titanic. V povídce loď na plavbě, která se konala v dubnu, narazila na kru, začala se zaplavovat vodou a 
nakonec se potopila. Celá událost stála mnoho životů, protože nebylo dostatek záchranných člunů.

• U často zmiňovaného lodního orchestru je sporné, hrál-li až do poslední chvíle na člunové palubě a hrál-li 
v průběhu katastrofy vůbec, případně jaké hrál skladby, i když věta jednoho z hudebníků „Pánové, bylo 
mi ctí s vámi dnes hrát.“ ve filmu z roku 1997 je působivá.

• Irští katoličtí dělníci si s hrůzou šeptali o údajném sériovém čísle Titanicu 3909 04 (Titanic měl ve 
skutečnosti sériové číslo 401). Při pohledu z paluby pak zrcadlově odražené číslo od vody vypadá jako 
nápis „no pope“, volně přeloženo „papež neexistuje“. Číslo 3909 04 si vymysleli protestantští dělníci 
loděnice, aby postrašili katolické dělníky. S Titanicem je spojováno i prokletí pro údajnou přepravu 
starodávné mumie. Titanic žádnou mumii nevezl.

• Omylem je i údajně první vysílání signálu „SOS“ právě z paluby potápějícího Titanicu, kterému okolní 
lodě nerozuměly. Volání „SOS“ bylo mezinárodně používáno již od roku 1908, i když se souběžně 
používalo i starší volání „CQD“.

• Spekuluje se i o tom, že se mohlo jednat i o pojistný podvod – potopen však neměl být Titanic, ale 
Olympic.

https://cs.wikipedia.org/wiki/1908
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mumie

