
Tanker byl zakotven v rejdě janovského přístavu 7 mil od pobřeží, když po poledni 11.dubna 1991 došlo 
k mohutné explozi. Při zcela rutinním interním přečerpávání ropy z bočních nádrží do středové došlo při 
poruše obřího čerpadla k zahoření a následné explozi. 5 členů posádky výbuch nepřežilo. Z lodi šlehaly 
stometrové (!) plameny a hustý oblak černého dýmu zakrýval tři dny velkou část oblohy. Úžasný 
spektákl přitáhl diváky z celého pobřeží i z vnitrozemí. Požár doprovázela série dalších explozí a do 
moře se přitom rozlilo cca 40000 tun ropy. Záchranných prací se zúčastnilo 100 hasičů. K zabránění 
šíření ropné skvrny okolo hořící lodi byla instalována 10 km dlouhá norná stěna. Následující den došlo 
k odlomení přídě lodi. Ta se v zápětí potopila do hloubky 450m. Další únik ropy z nádrží lodi byl už 
nekontrolovatelný. Hořící tanker byl z důvodu budoucí lepší dostupnosti k sanaci zapřažen silnými 
ocelovými lany za lodní šroub vyčnívající nad hladinu. Vlečné čluny jej dopravily do vzdálenosti 1.5 míle 
od břehu. Zde se 14.4. 1991 ráno na pozici N 44 22.3, E 08 42.1  potopil.    

Supertanker Amoco Milford Haven 
byl spuštěn na vodu roku 1973 
v loděnicích Astilleros Espagnoles 
s.a. Cadiz (Španělsko), jako se-
sterská loď nechvalně známého 
Amoco Cadiz. Ten ztroskotal roku 
1978 u francouzských břehů a 
způsobil největší ekologickou ka-
tastrofu v evropských vodách. Ny-
ní je Amoco Cadiz největším lod-
ním vrakem na světě. 
Haven byl po poškození raketou 
v Perském zálivu za Iránsko-
Irácké války opraven a zmoder-
nizován v singapurských loděni-
cích roku 1987. Při poslední cestě 
vezl náklad ropy z iránského 
ostrova Karg do Evropy. 

HAVÁRIE SUPERTANKERů 
 
Znečištění moří a oceánů je velkou zátěží pro naši 
planetu. Podílí se na tom především těžba a přeprava 
ropy. Běžnou praxí je přitom vymývání nádrží tankerů 
přímo na moři. Tragicky pak končí havárie obřích a těžko 
ovladatelných přepravníků. V současné době pluje ve 
světových vodách  2000 (!) tankerů. Přestože bezpečnost 
na mořích v posledních době dramaticky vzrostla, je 
provoz tankerů převážejících ropné produkty noční 
můrou ekologů. V porovnání proti roku 1974, kdy došlo 
k 26 haváriím s únikem ropných produktů, v roce 2004 
bylo zaznamenáno pouze případů pět. Do historie se 
zapsaly především ekologické katastrofy po ztroskotání 
supertankerů. Mezi nejznámější se řadí : 
16.03.1978 Biskajský záliv, Amoco Cadiz, 230 000t ropy. 
24.03.1989 Exxon Valdez Aljaška, 40 000t ropy. 
11.04.1991 Amoco Milford Haven,  144 000t ropy. 
16.02.1993 pobř. V.Británie,Sea Empress,147 000t ropy  
13.11.2002 Prestige,pobřeží Španělska, 77 000t ropy. 
Jako příčiny nehod jsou označovány lidská chyba, kolize 
s jinou lodí, požár a exploze, najetí na mělčinu, porucha 
strojů. Ke snížení nehodovosti naopak přispěly nové 
mezinárodní regulace při provozu lodí, větší 
transparentnost a informovanost o stavu tankerů, větší 
spolehlivost strojních zařízení a lodních systémů a lepší 
navigační technologie. 

HAVEN – obr mořských hlubin 



PRVNÍ  DEN 
 
Jakmile jsme přes okraj člunu spadli do vody, Steffano s Paolem nám podali další lahve, skůtry a fotoaparát. 
Pomalu jsme sestoupili podél lana a před námi se z hlubiny objevily obrysy největšího vraku ve Středomoří. 
Postupně jsme se seznamovali s jednotlivými částmi tankeru a začínali vyhledávat místa k podrobnějšímu 
průzkumu pro následující dny. Tím byly zapomenuty starosti o hladký průběh akce, kterou jsme připravovali 
dva měsíce. Nejprve jsme obkroužili záď lodi s komínovou i hlavní nástavbou. V hloubce okolo 70metrů však 
již viditelnost značně poklesla a tak potopení k samotnému lodnímu šroubu na písčité dno nemělo cenu. 
Honza s Radkem na skůtrech Gavin však pohodlně objeli celou loď a po ponoru doplňovali breefing o získané 
informace. 
 Obrovskému trupu 334m dlouhého Havenu nyní 

chybí přibližně 55 metrů přídě, přesto svojí velikostí 
působí velmi impozantně. Na hlavní palubě o šířce 
51 metrů není problém i při viditelnosti okolo 15m 
zabloudit a ztratit se. Nejzajímavější částí ale 
zůstává záď lodi s mohutnou hlavní nástavbou. Její 
horní část spolu s 10 metry komína byly po 
potopení odstraněny. Vrak totiž leží v plavební 
dráze při vjezdu do janovského přístavu (Genova). 
Každý si jistě dovede představit horu železa čnící ze 
dna v hloubce 82 metrů. I přes odříznutí horní části 
stále sahá padesát metrů vysoko, do hloubky 33m. 
Právě do horních pater jsou organizovány ponory 
pro rekreační potápěče s nitroxem. Pro návštěvu 
hlubších částí je standardně vyžadováno použití 
heliových směsí (trimix) a příslušná potápěčská 
certifikace. Protože v útrobách lodi stále zůstává 
množství ropy, jsou na podzimní měsíce tohoto 
roku naplánovány práce spojené s vyčištěním 
vraku. Poté má být Haven plně k dispozici 
potápěčům jako podmořská rezervace. 
Gino  Sardi a Paolo Genta na svojí základně 
Techdive v přístavu Arenzano jsou vybaveni pro 
organizování potápění na vracích středomoří jako 
zkušení podmořští archeologové. V příjemném 
prostředí jejich základny slouží hostům šatna se 
sprchami a hlavně moderní a výkonná technika pro 
plnění láhví. Trimix i nitroxové směsi jsou vyráběny 
kontinuální technikou, dva kompresory mají celkový 
výkon 30000 l/hod. To uspokojí v krátké době i 
větší skupinu potápěčů. Samostatnou kapitolou je 
loď, která je používána pro výjezdy. Gumový člun 
délky 8,5m s pevným dnem a vestavěným motorem 
300 koní včetně zadní oblékací a koupací plošiny 
s žebříkem pro pohodlný výstup z vody. Plně 
zatížený dosahuje rychlosti 35 uzlů. Člun je určen 
pro 8 těžkooděnců. My jsme se do něj se dvěma 
skůtry a 3 stage lahvemi pro každého v šesti lidech 
vešli pohodlně………………….. (pokračování) 
 

 


