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Tisková zpráva ze dne 14. února 2018 

 

Gnalić – podmořský výzkum vraku renesanční lodi 

Na dně moří a oceánů se skrývají nejen úchvatné přírodní scenérie,  

ale i řada zajímavých předmětů, které se životem pod vodou původně nijak 

nesouvisely. Jedním z nich jsou kupříkladu vraky lodí, jejichž cesta 

skončila dříve, než posádka zamýšlela… 

Tak tomu bylo i v případě velké obchodní lodi Gagliana Grossa o nosnosti 750 tun, která na podzim 

roku 1583 ztroskotala u ostrůvku Gnalić na východním pobřeží Jadranu. Na palubě vezla náklad 

z domovských Benátek do Istanbulu. Většina zboží směřovala na dvůr sultána Murada III., který  

po nedávném požáru harému očekával mimo jiné zásilku skla na jeho obnovu. Té se však nedočkal… 

Pohnutý příběh této lodi a jejího nákladu je mimořádným zdrojem informací o rozvinutých 

obchodních stycích napříč Evropou. „Předměty z lodi jsou zrcadlem pozdně renesanční Evropy. 

Zajímavá je také jejich různorodost: nacházíme suroviny, poloprodukty i hotové výrobky. Samotný 

vrak lodi je z odborného hlediska nesmírně cenný, v benátském archivu jsme dohledali mimo jiné  

i smlouvu na objednání dubového dřeva pro výrobu této lodi,” přibližuje doc. Irena Radić Rossi, 

vedoucí výzkumu a týmu Adrias. Archeologičtí potápěči vyzvedli z této lokality již více než 20 000 

předmětů, které společně s dochovanými archivními záznamy řadí tuto oblast mezi světově velmi 

významnou. „Odborníci tvrdí, že neexistuje podvodní archeologická lokalita, která  

by přinesla více informací o kulturních a hospodářských dějinách Mediteránu. Pro posluchače bude 

jistě zajímavé i obrazově bohatě dokumentované seznámení se způsoby, jakými výzkum 

v pětadvacetimetrové hloubce vlastně probíhá,“ dodává Matěj Martinčák, člen výzkumného týmu 

Adrias a pracovník SZM.  

Co tedy víme o historii této lodi, osudech posádky a zboží? Co lze pomocí nejmodernější technologie 

ještě z vraku a dalších nálezů zjistit?  Našlo se v útrobách lodi i zboží ze Slezska? Jak vypadal pozdně 

renesanční námořní obchod? To vše a mnoho dalšího se dozvíte na přednášce Matěje Martinčáka. 

Akce se koná ve středu 21. února 2018 v 17.30 hodin v Historické výstavní budově 

Slezského zemského muzea. Vstup zdarma. Více na www.szm.cz. 

 

Kontakt pro novináře: Mgr. Romana Cieslarová, tisková mluvčí, cieslarova@szm.cz, 733 376 234. 


