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Indonésie je zemí, která má svá 
světová nej, ať se to týká její os-
trovní suchozemské části, tak 
podmořského světa. Ať se jedná 
o tropické deštné pralesy národ-
ního parku Leuser na Sumatře, 
v němž přežívají fantastičtí a kri-
ticky ohrožení orangutani, su-
materští tygři, nosorožci, či sloni, 
nebo ostrov Nusa Penida, v jehož 
vodách se můžete potápět s mě-
síčníky svítivými a mantami. 

Další perlou Indopacifiku jsou Alorské os-
trovy, kde naleznete magické podmořské 
kolmé stěny a žraločí jeskyně, můžete se 
na svých plavbách setkat s velrybami a též 
s domorodými komunitami tradičních lovců 
vorvaňů z vesnice Lamalera. 

Takto bychom mohli pokračovat přes 3. 
největší korálový atol na světě v souostroví 
Taka Bonerate a ostrov Selayar na jižním 
Sulawesi, dále na Moluky, až po úchvatné a 
pohádkové souostroví Enpat Raja, které leží 
severozápadně od Západního Irianu. 

Vydejte se spolu s námi na jedno z nejú-
chvatnějších putování po této největší ost-
rovní zemi planety, na palubě české expe-
diční potápěčské lodi Sea Lady, která pluje 
na své objevné misi Indopacifikem. Tento-
krát se plavíme přes úchvatné Komodské 
ostrovy, na nichž se Sea Lady zdrží po celý 
rok 2009, aby objevovala a dokumentovala 
kouzla této úžasné části naší Modré planety.

Labuan Bajo a okolí

Když přistanete po hodině a půl letu vrtulo-
vým letadlem v přístavním městečku Labuan 
Bajo, tak nic nenasvědčuje tomu, že byste 
měli stát na prahu do jurského světa, kde 
se můžete setkat s největšími masožravými 
suchozemskými ještěry planety. Samotný 
přístav a městečko je nehezká a nezajímavá 
díra, ale v jejím okolí je několik zajímavých 
domorodých vesniček, které ještě nepoznaly 
turismus. Nejlepší variantou je co nejrych-
leji se nalodit a vyrazit na moře. Nejbližší-
mi ostrovy jsou Bidadari, Seraya Besar a 
Seraya Kecil, Sabolo a Kanawa. Všechny 
tyto malé ostrovy jsou mimo národní park 
a kromě pěkných bílých plážiček nemají co 
nabídnout. Na Seray Besar a Seray Kecil 
ještě stojí za vidění domorodé vesnice lidu 
Bajo, kteří bývali mořskými kočovníky, ale 
dnes jsou již usazeni ve stálých vesničkách 
na ostrovech a podél pobřeží. Na ostrovech 
Seray Kecil a Kanawa naleznete též jedno-
duché ubytování v rohožových chatičkách u 
velmi pěkné pláže se silně narušeným korá-
lovým útesem. Tohle však zatím nemá nic 
společného s Komodskými ostrovy. 

U ostrovů Bidadari a Sabolo jsou nepříliš 
zajímavé potápěčské lokality, které skuteč-
ně nestojí za vidění, takže se vydejme blíže 
k národnímu parku. Za ostrovem Kanawa 
nás čeká první zajímavá zastávka u ostrova 
Sebayur. Krásné zátoky s bílým pískem a 
úchvatný průplav vhodný k mořskému ry-
bolovu. Podél břehů rostou mangrovníky, 
v jejichž kořenech se ukrývá velké množství 
života. Prosvícené mělčiny jsou porostlé ko-
rálovými útesy a mořskou trávou. Stále se 
sice nenacházíme v komodském národním 
parku, ale již jsme dostatečně mimo civili-
zaci. Zde absolvujete vyvažovací ponor. 

famózní světové dědictví
KOMODO 



Rinca

Prvním skutečně úchvatným zastavením je 
ostrov Rinca, který je od Floresu oddělen 
úzkým mořským kanálem. Pobřeží je na 
mnoha místech hustě zarostlé mangro-
vovými lesy, které vytvářejí strašidelnou 
spleť chůdovitých kořenů. Za přílivu je 
zde velmi zajímavé šnorchlování. V jed-
nom z takových porostů hnízdí početná 
kolonie kaloňů obrovských, kteří po zápa-

du slunce vylétávají za potravou na Flores 
a se svítáním se opět vracejí. Na ostrově je 
též malá rybářská vesnice lidu Bajo. Když 

vplouváte do zátoky, kde je vstup do sucho-
zemské části národního parku, tak vás často 
přivítají domorodci prodávající vyřezávané 
varany a perly. Již si zvykli na turistické 
výpravy, které sem za varany přijíždějí. Na-
štestí tito turisté nejsou příliš dobrodružství 
milovní a nároční, takže jejich prohlídka 
končí u stanice s přežranými a krmenými 
ještěry, anebo se vydají na nejkratší a nejmé-
ně zajímavý výlet do vnitrozemí. Ti zdatněj-
ší zdolají středně dlouhý trek, na kterém již 
máte šanci spatřit varany a buvoly v divoké 
přírodě. 

Opusťme však standardní turistické trasy a 
zaručené „adventure“ nabídky a vydejme 
se na nádhernou výpravu za komodskými 
varany, buvoly, makaky, timurskými jeleny 
a divokými prasaty. Po opuštění prostoru 
stanice zdoláte nenáročný kopec a otevře se 
vám nádherný výhled na celou zátoku a širo-
ké okolí. V období sucha je savana spálená 
sluncem a svítí do kraje zlatou barvou. Na-
opak v období dešťů od prosince do dubna 
je to sytě zelený koberec travin, z nichž trčí 
k nebi zvláštní lontarové palmy. 

V houštinách se často ukrývají jeleni a pra-
sata, zatímco makakové vyhledávají spíše 
stín monzunových lesů v údolích. Buvoli 
jsou tuláci zdejších savan a můžete je potkat 
nejen v údolích u potoků, ale klidně i na hře-
benech a vrcholech kopců, kde spásají trávu. 
Se štestím se v dáli objeví i divocí koně. 

Když se tak touláte v doprovodu průvod-
ce po travnatých kopcích a hřebenech, tak 
si najednou uvědomíte ohromnou rozlohu 
ostrova a štestí, které musíte mít, abyste se 
setkali v otevřené krajině s jejím králem, va-
ranem komodským. Nejdelší, nejnáročnější 
a též nejkrásnější desetikilometrová trasa po 
hřebenech, vrcholech a údolími, však tuto 
šanci výrazně zvyšuje. 

Když se proti vám šine vyprahlými travina-
mi ohromný třímetrový varan, který nejeví 
známky respektu z člověka a navíc vám ne-
hodlá uhnout z cesty, tak je předem jasné, 
kdo tuhle přetlačovanou prohraje. Nejenom, 
že mu hraje do karet jeho velikost a pravěký 
vzhled, ale též vysoce účinná zbraň v podo-
bě smrtících bakterií v jeho uslintané tlamě. 

Po kousnutí dochází k zanícení rány a k fa-
tálním neléčitelným poraněním a otravám 
krve, které končí pomalou smrtí v horeč-
kách a křečích. Délka tohoto trápení záleží 
na velikosti a hmotnosti kořisti. U největší-
ho tvora souostroví, ohromného buvola, tato 
hrůzná doba trvá kolem tří týdnů. Během 
tohoto času jej varani mají pod kontrolou a 
v okamžiku, kdy vyhledá chladivou lázeň 
kaliště, tak se smečka varanů začne staho-
vat k nebohému zvířeti, které napadnou ještě 
zaživa v okamžiku, kdy se již není schopno 
bránit. Útok je naprosto drtivý a ještěři rvou 
ohromné kusy masa, které doslova uřezávají 
a trhají malými pilovitými zuby za pomoci 
škubavých pohybů hlavou a celého těla. Na 
posezení dokáže vzrostlý samec spořádat až 
50 kg masa. 

Draci sežerou nejen měkké tkáně, ale urvou 
a ukroutí i hnáty s kopyty, které si doslova 
nacpou do chřtánu, až má člověk pocit, že 
se musejí udusit. Varani si během rozsápání 
kořisti lezou po tělech, šlapou po hlavách a 
nehledí na nic ve svém okolí. Je to úchvatná 
a drastická podívaná, když krvelačná smeč-
ka dinosaurů porcuje ohromného buvola, 
který doslova mizí před očima a během dvou 
dní z něj zbude jen lebka a trosky hrudního 
koše. 

Po ukončené hostině se varani odplazí do 
stínů stromů a houštin, kde několik dní až 
týdnů tráví. Co nestráví, to vyvrhnou. Tato 
děsivá scéna patří k jedněm z nejfantastič-
tějších zážitků, jaké může člověk v životě 
spatřit, ale není pro slabší žaludky. 
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Pojete s námi objevovat

- Potápění na liduprázdných lokalitách
- Objevování nových lokalit
- Trek na ostrov Rinca za varany         
  komodskými
- Kapacita 10 potápěčů
- Absolutní relax
- Osmi a patnácti denní plavby
- možná kombinace s potápěním 
  na ostrově Nusa Penida nebo treky 
  v NP Leuser na Sumatře
- kompletní servis již od 26.000 Kč
- zajímavé slevy pro skupiny
- podrobné informace na www.sealady.eu 

www.sealady.eu
e-mail: info@sealady.eu
tel.: +420 724 705 160

Komodo
Česká potápěčská expediční lo

vás zve na svou palubu.



Motang

Když zdoláte nejvyšší kopec na nejdelší 
trase na ostrově Rinca, otevře se před vámi 
naprosto úchvatný výhled na jihovýchodní 
pobřeží ostrova. V průlivu mezi Rincou a 
Floresem vás omámí několik nádherných os-
trůvků s bílými plážemi, na nichž karety kla-
dou svá kožovitá vejce. Za těmito ostrůvky 
se tyčí z moře velký ostrov Motang, který je 
též součástí národního parku Komodo. To-
hle místo nenaleznete na seznamu tras safari 
lodí a nepatří ani mezi vyhledávané potápěč-
ské lokality. Důvodem je velká vzdálenost 

a vlastně zbytečná spotřeba paliva. Lidem 
přeci musí stačit kouzlo Středního Komoda 
a pěší nejkratší trasa na ostrově Rinca, či 
Komodo. Náš názor je však jiný a rozhodli 
jsme se v roce 2009 ostrov Motang zařadit 
do našich objevných plaveb komodským 
souostrovím. V průvodcích se píše, že je zde 
největší šance na setkání s kytovci v celé ob-
lasti a navíc zde žijí nerušeně komodští vara-
ni, aniž by je zde okukovali turisté. Pod hla-
dinou je to nepopsaná kniha, která čeká na 
svého spisovatele. Ostrov Motang je výzvou 
pro expediční potápěčskou loď Sea Lady.  

Jižní Rinca

Značně vzdálená destinace, která oplývá 
velmi zajímavými potápěčskými terény 
v průlivu mezi nejjižnějším cípem Rinci a 
ostrovem Nusa Kode. Lokality jako Can-
nibal Rock, Torpedo Point, Yellow Wall a 
několik dalších jsou vyhlášené jako skuteč-
né skvosty pro makro fotografování. Někteří 
přední makro fotografové toto místo označi-
li za jedno z nejlepších míst na světě. Tahle 
část Komodského národního parku teprve 
čeká na naše objevné ponory.

Padar

Nádherný a divoký ostrov, jehož ostré hře-
beny vévodí krajině mezi Rincou a Komo-
dem. V okolí Padaru naleznete několik vel-
mi zajímavých lokalit jako je Three Sesters, 
Pillasteern a Payung Islang. První jmenova-
ná lokalita Three Sesters je trojice podmoř-
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Leč pozor. Výlety na tyto vzdálenější lokality 
v základní nabídce místního divecentra stan-
dardně zahrnuty nebývají. V minulosti se na 
Cayo Largo člověk mohl poměrně často setkat 
s nešvarem, že se kubánským potápěčským po-
sádkám nechtělo na tato vzdálená místa (ani za 
nabízený příplatek) jezdit a pod různými pito-
reskními záminkami (např. málo naft y) vozily 
potápěče jen po nejbližších lokalitách okolo 
ostrova (na vlastní kůži zažil i autor článku). 
Vyhnout se takovéto situaci dá nejlépe tím, 
že si již předem koupíte potápěčský balíček 
BEST of CAYO LARGO, který i tyto vzdálené 
atraktivní lokality zahrnuje.

JARDINES DE LA REINA

Jardines de la Reina (čteme chardines de 
la reina) je 130 km dlouhý řetězec více než 
600 korálových a mangrovových ostro-
vů rozprostírajících se na ploše 2 170 km2 
a tvořících nejrozsáhlejší mořskou rezervaci 
v Karibském moři – Parque Nacional Jar-
dines de la Reina. Souostroví objevil v roce 
1492 Kryštof Kolumbus a pojmenoval jej na 
počest španělské královny (název v překladu 
znamená Královniny zahrady) – pozor, ne-
plést s Jardines del Rey (Královy zahrady) na 
atlantickém pobřeží Kuby. 

www.potapko.cz
…Váš věrný buddy

DIVING COMPANY

Zájezdy a 
mnohem 
více

Elba od 8.000,- Kč
Září - Říjen 
Ubytování, 10 ponorů

Marsa Alam od 9.375,- Kč
Celoročně
Ubytování včetně plné penze, 10 ponorů

Dahab od 7.800,- Kč
Celoročně
Ubytování včetně polopenze, 10 ponorů

Bali od 12.990,- Kč
Celoročně
Ubytování se snídaní, 12 ponorů

Jardines De La Reina od 39.990,- Kč
Listopad - Květen
Ubytování včetně plné penze, 12 ponorů

Cayo largo od 19.900,- Kč
Listopad - Květen
Ubytování včetně plné penze, 6 ponorů

Zanzibar od 15.000,- Kč
Září - Duben
Ubytování se snídaní, 10 ponorů

Kilimanžáro / Zanzibar od 37.000,- Kč
Září - Duben
Ubytování se snídaní

Orlík Trhovky
Červenec - Srpen Celotýdenní provoz
Září - Říjen Víkendový provoz
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Ceny zájezdů jsou uvedeny bez dopravy.
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ských skalisek, které začínají v hloubce pěti 
metrů pod hladinou. Toto místo je bohaté na 
podmořský život, ale bývá zde horší viditel-
nost, což je častý problém celé jižní oblasti 
NP Komodo. Tato situace se výrazně zlepší 
od prosince do března. 

Další zajímavou destinací je druhý jmenova-
ný Pillasteern. Výrazné skalisko připomína-
jící falus. V době velkých vln a dmutí moře 
je tohle místo velmi dramatické a může být 
i nebezpečné díky silnému pulsování, které 
vás dokáže z hloubky dvaceti metrů vystřelit 
až na hladinu. Proto je důležité tohle místo 
skutečně obezřetně obhlédnout a absolvovat 
zde ponor za přijatelných podmínek. Pod 
hladinou zde naleznete krásné stěny, kaňony 
a průrvy. Občas zde proplouvají siby skvrni-
té i žraloci útesoví, ale přes horší viditelnost 
je spatříte jen na zlomek okamžiku. Období 
dešťů je zde opět výrazně lepší na celkové 
podmínky. 

Třetí z lokalit je popisována jako úžasný la-
byrint podmořských kaňonů, tunelů a skal, 
které připomínají potápění na vraku lodě. 
Viditelnost zde bývá velmi špatná, cca 5 
– 10 m. Zatím s tímto místem nemáme zku-
šenosti, ale v budoucnu tato skála zcela jistě 
neodolá našemu zanoření. 

Jižní Komodo

Divoké skalnaté pobřeží rozbrázděné milio-
ny let příboje a ničivými mořskými bouřemi. 
Černá skaliska jsou bičována vlnami, které 
se o ně tříští a gejzíry bílé pěny umocňují 
kontrast s tmavým pobřežím. V této části 
Komoda nalezneme několik krásných loka-
lit, jímž vévodí Manta Alley, jako nejlepší 
lokalita na potápění s ohromnými mantami. 
Dvojice skal, o které často buší vlny jsou 

magnetem pro tyto nádherné mořské letce, 
se kterými se touží potápět miliony potápě-
čů na světě. V období dešťů zde bývá lep-
ší viditelnost, stejně jako v celé jižní části 
NP Komodo, ale nejzajímavější potápění 
s mantami je v období října až prosince. 

w w w . b u d d y m a g . c z12

Distributor pro ČR mdc spol. s r.o.
T: 244 912 066, M: 603 175 650, 603 448 520, E: mdc@potapko.cz

WWW.WHITESDIVING.CZ

inzerce
Mdc potapko

na dotek mant



Tato zvířata se zde však zdržují celoročně 
a díky odlehlosti oblasti zde neoperuje větší 
množství lodí. Další úchvatnou lokalitou je 
Tanjung Loh Sera, kde se mají zdržovat pe-
lagické ryby, proplouvat manty, ploskozub-
ci, tuňáci a kranasové, napoleoni s kanici a 
velké množství hejnových ryb. Asi největší 
výzvou jižního Komoda je lokalita Langkoi 
Rock. 

Střední Komodo

Opusťme jižní skaliska NP Komodo a vydej-
me se do jeho střední části, která je nejvíce 
využívána pro komerční účely potápěčský-
mi safari loděmi. Jsou zde po většinu roku 
klidné podmínky, které nedávají průchod 
silným větrům od jihu (od června do října) 
ani od severu (od prosince do března). Vel-
ké množství malebných zátok a ostrůvků 
jsou jako stvořené pro klidnou a nenáročnou 
dovolenou, kdy člověk potřebuje vysadit a 
zbytečně se neunavovat. Díky tomu se zde 
setkáte na některých místech i s jinými lo-
děmi a též potápěči pod hladinou, kteří po 
většinu ponoru nepřekročí hloubku dvaceti 
metrů. Začněme naše putování středním Ko-
modem v samotné komodské zátoce, kde je 
druhá stanice strážců národního parku, stej-
ně jako na Rince. Tohle místo je již značně 

pročpělé komercí a není zrovna příslibem 
velkých zážitků. I přes tento fakt je zde mož-
né absolvovat několik treků do vnitrozemí, 
z nichž nejzajímavější je opět ten nejdelší,

 kde už mnoho turistů nepotkáte, nebo spíše 
žádného. Kromě šance na setkání s varany, 
jeleny a prasaty, je zde zajímavá šance na 
pozorování ptáků a to především na nádher-
né papoušky kakadu. 
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zážitky – stejně tak jako chladnokrevně a bez-
ostyšně zklamat. Záleží nejen na rozmaru krás-
ky, ale taktéž i na tom, kam a kdy člověk jede 
a co od svého výletu čeká. Existují ovšem dvě 
místa, kde je zklamání téměř vyloučeno. 

CAYO LARGO

Pro spoustu lidí představa exotické dovolené 
dost možná vypadá nějak takto: malý ostrůvek 
uprostřed modrozeleného Karibiku, lemovaný 
kilometry jemných písčitých pláží, kde kromě 
pár hotelů, malého letiště a přístaviště jachet 
není vůbec nic. Přes den potápění na krásných 
lokalitách, široko daleko žádná další potápěčská 
loď a navečer návrat do bezpečné náruče hotelu, 
kde zásoby rumu a mojita (nebo třeba šampaň-
ského – proti gustu žádný dišputát) nikdy nevy-
sychají. Když na to přijde, zpestřit si potápěčský 

program volejbalem, tenisem nebo pofl aková-
ním u bazénku s oblíbenou knížkou v jedné ruce 
a se sklenkou drinku v druhé (sakra, kam dát ten 
doutník?). Chcete-li strávit dovolenou ve výše 
uvedeném duchu, Bienvenidos en Cayo Largo. 

Tento malý písečný ostrůvek je součástí souost-
roví Canarreos, cca 50 km jižně od pobřeží Kuby 
a pro svou výhodnou polohu kdysi proslul jako 
základna karibských pirátů, přepadajících špa-
nělské lodě, plující z jihoamerických kolonií do 
Havany. Záznamy o výpadech z Cayo Largo pro-
ti španělským galeonám se dochovaly například 
v lodním deníku slavného piráta a ještě slavnější-
ho mořeplavce Francise Drakea.

Ostrov se nachází na okraji pevninského šelfu, 
kde se relativně ploché dno prudce láme a kle-
sá směrem ke Kajmanskému příkopu (hloubka 
7,1 km). Nejbližší lokality se nacházejí v bez-
prostřední blízkosti (pár minut jízdy člunem) 
jižního pobřeží ostrova. Jedná se o útesy bariéro-
vého typu, korálové hřbety a tunely, jež většinou 
v hloubce okolo 18 m přecházejí v písčité svahy. 

V některých oblastech však korálové formace 
tvoří skutečná podmořská pohoří a stěny pa-
dající do hloubek okolo 50 metrů a víc (např. 
lokalita Montaňa – pokud tu budete, nenech-
te si ji ujít). Korálové ryby jsou zde zastoupeny 
především hejny chrochtalů a chňapalů velikosti 
15 - 90 cm, bodloků, sapínů a spousty dalších. Dále 
je zde možno spatřit želvy, tarpony, rejnoky a siby. 
V korálových skrýších se ukrývají spousty lan-
gust, zelené murény (opatrně, některé jsou útoč-
né!), na písečných úsecích dna zase můžete najít 
kolonie křídlatců velkých (Strombus giga) – po-
zor, škeble nebrat, jsou na seznamu ohrožených 
druhů CITES a jejich nález v kufru vám zajistí 
nezapomenutelné zážitky na celnici (nečekané 
trable jsme zažili i na letišti v Praze!!!). 
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Mnohem zajímavější je však relax a šnorch-
lování na pláži Red beach, která si své jmé-
no vysloužila díky narůžovělému písku. Na 
zdejší korálové zahradě můžete potkat plos-
kozubce, kranasy, bodloky a mnoho dalších 
druhů ryb. Lepší volbou pro Red beach je 
však ponor, který je zde v době přílivu klid-
ný a skutečně nenáročný. Z hloubky asi tři-
ceti metrů vystupuje mezi písčitými svahy 
skalisko, jehož vrchol končí v hloubce tří 
metrů. Tohle místo je ve vhodnou dobu sku-
tečným magnetem pro ohromné množství 
ryb a dá se zde absolvovat skutečně zajíma-
vý ponor s minimální náročností. Jsou zde 
velmi zdařilé i noční ponory. Nesmí však 
téci silný proud! Komodská zátoka skrývá 
ještě několik dalších zajímavých míst, jako 
domorodou vesnici kmene Bajo a především 
další početnou kolonii kaloňů obrovských 
v mangrove. 

Severněji od tohoto místa z moře ční tři 
skaliska, která jsou též potápěčskou loka-
litou s názvem Batu Tiga. Tohle místo je 
zajímavé na setkání s většími pelagickými 
rybami a se štestím i se žraloky útesovými. 
Charakter dna je velmi dramatický a roz-
vrásněný s mnoha převisy, které tvoří úkryty 
pro ryby během silného proudu. Vydáme-li 
se dále do průlivu, tak se před námi objeví 
malá skála s dírou a to je vyhlášený a nád-
herný Batubolong. Tato lokalita je skuteč-
ným klenotem podmořského světa ve své 
komplexnosti, co se života týče. Podmořské 
věže, prudký svah, krásná stěna ze severo-
východní strany. Žraloci útesoví, pyskouni 
obrovští (napoleoni), kranasové obrovští, 
kranasovci štíhlí, barakudy, kanicové, muré-
ny a obrovské karety. Krásný korálový útes, 
který však již v nejvyšší partii na mělčině 
doznává silného narušení. Opusťme stále 
ještě kouzelný Batubolong a posuňme se o 
kousek vedle k dalšímu skalisku Tatawa 
Kecil. Ze severozápadní strany tohoto os-
trova nalezneme nádherné místo, plné hej-
nových ryb. Často jsou zde pozorovatelní 
žraloci útesoví, kanicové a karety. V obdo-
bí dešťů zde proplouvají ojediněle i manty.  
U této lokality jsou důležité podmínky a při 
silném proudu zde není vhodné se potápět. 

O kousek severněji leží kouzelný ostrov Ta-
tawa Besar s velmi zachovalou a rozlehlou 
korálovou zahradou a do hloubky se zají-
mavým svahem porostlým houbami. Tohle 
místo je velmi vhodné na setkání s karetami 
a největšími sépiemi faraonovými. V období 
dešťů zde též často proplouvají manty. Za 
silného proudu zde můžete absolvovat zda-
řilý proudový ponor. Mezi ponory je zde 
možnost se vylodit na nádherné bílé pláži, či 
prozkoumat mangrovové porosty v kouzel-
né zátoce. Musí však být příliv! 

Než se vydáme k další lokalitě střední části 
NP Komodo, tak si oddechneme na pohád-
kovém ostrově s dech beroucími plážemi, 
na nichž nepotkáte ani živáčka. Korálové 
zahrady na bílém písku nádherných mělčin, 
osamělé mangrove, zatravněné kopečky, nad 
nimiž létají orli bělobřiší. To vše je umocně-
no božským klidem, který občas naruší jen 
šplouchání vlnek na korálovém písku s vy-
plavenými mušlemi. 

Vraťme se však k potápění a pokračujme 
k rozlehlé mělčině blíže ke Komodu. Tohle 
místo je zvláštní svým charakterem dna, se 
souvislou korálovou drtí s ojedinělými ko-
rálovými ostrůvky. Jednotvárné ploché dno 
přecházející v pozvolný svah. Celý ponor na 
Karang Makasaru se pohybujete v hloubce 
mezi pěti až dvaceti metry, kdy máte po ce-
lou dobu šanci na setkání s proplouvajícími, 
nebo čistícími se mantami. Když je vhodný 

den a notná dávka štestí, tak zde na hladině 
můžete vidět celé procesí mant. Dále se zde 
zdržují siby skvrnité, velké trnuchy mauri-
cijské, zrnité, či ostnité. Běžně zde narazíte 
na žraloky útesové a karety obrovské. Na 
nejjižnější části lokality je v blízkosti ma-
lého ostrůvku nádherná korálová zahrada 
s velkým počtem menších druhů korálových 
ryb. Často zde narazíte na asi třiceti členné 
hejno ploskozubců vysokočelých, jak se 
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bezuzdně krmí na korálech a vylučující ze 
sebe bílý korálový písek. Tahle lokalita má 
však svůj klenot, jehož nalezení je skuteč-
ným štestím. Žije zde v mělčinách několik 
plachých dugongů! 

Severní Komodo

Lokality severního Komoda jsou stejně jako 
střední Komodo častěji navštěvované safa-
ri loděmi. V nádherné zátoce u ostrova Gili 
Lawa je skutečně kouzelné kotviště, které je 
po obvodu porostlé mangrovovým pobřež-
ním lesem. Rozlehlá mělčina je ideálním 
místem pro šnorchlování, ale též pro jízdu 
na vodním kajaku. Samotný ostrov Lawa, 
tedy přesněji řečeno jeho jižní část, nabízí 
výchozí trasu pro zajímavý a nepříliš nároč-
ný trek na vrchol s úchvatným výhledem 
na celé severní Komodo. Západ i východ 
Slunce je zde doslova magický. Úzký prů-
liv mezi ostrovy je fantastickým místem na 
mořský rybolov. O několik kilometrů sever-
něji ční z moře malý kousek skaliska s ná-
zvem Crystal Rock. Tohle místo je velmi 
oblíbenou potápěčskou lokalitou, která nabí-
zí krásné ponory s šancí na setkání se žralo-
ky útesovými, karetami, napoleony, krana-

sy, murénami a občas se zde objevují i siby 
skvrnité. Západní část skaliska je skvostnou 
lokalitou, ale východní část má velmi naru-
šený a rozbitý korálový útes v mělké vodě. 
O několik set metrů severně je ukrytý pod 
hladinou skvost severního Komoda, lokalita 
Castle Rock, jehož vrchol končí pět až sedm 
metrů pod hladinou, dle přílivu a odlivu. Je 
to nejvíce zarybněná dosud známá lokalita 
na Komodských ostrovech s překrásným ko-
rálovým porostem. Setkáte se zde se žraloky 
útesovými, hejnem kranasů obrovských, ka-
retami pravými, kranasy císařskými, tuňáky, 
napoleony a při notné dávce štestí se rádi u 
vrcholu lokality objeví i nádherní delfíni. 
Pokud je silný proud, je zde důležité rych-

lé zanoření a potápět se dá pouze v zákrytu 
hory. Zátoka u ostrova Gili Lawa je vhodná 
pro noční ponory, denní nejsou příliš zají-
mavé. 

Západní Komodo

Opustíme-li sever a vydáme se západ-
ním směrem, tak narazíme na zátoku 
Lohwenci, která je vstupní branou 
k západnímu pobřeží Komoda. Pod 
vodou nijak zvlášť zajímavé místo, 
ale lze využít pro záložní, či noční 
ponor. Prudký písčitý svah s korálo-
vým porostem a větším množstvím 
korálových ryb. Často jsou zde k vi-
dění karety, kranasové, trnuchy vani-
korské a modroskvrnné. Jde o velmi 
pohodový ponor. Sousední zátoka se 
přímo vybízí k vylodění a návštěvě 
monzunového lesa v údolí. V koru-
nách palem létají papoušci kakadu, 
na pláži poletují ledňáčci a v mělké 
vodě si majestátně vykračují volavky. 
V hustých houštinách se ukrývají di-

voká prasata, jeleni timurští a též jsou k vi-
dění sovy. Ve vyschlém korytě potoka jsou 
jasně znatelné stopy varanů, kteří zde pátrají 
po kořisti. Když se na tomto místě objevíte 
brzy ráno, tak je šance na setkání s těmito 
ještěry v divoké přírodě bez dozoru. Je však 
třeba zachovat odstup a respekt z těchto di-
vokých a nebezpečných predátorů, kteří zde 
neznají člověka. Vraťme se však na palubu 
expediční lodi, která pokračuje ve své objev-
né plavbě podél západního pobřeží Komoda. 
Obraz, jaký se vám naskytne při plavbě tou-
to oblastí, je naprosto úchvatný. Dramatické 
a nepřístupné pobřeží s osamělými skalisky, 
které trčí z divokého moře jako Neptunovy 
trojzubce. Úchvatná podívaná! Celá tato 

pobřežní část je minimálně prozkoumaná a 
nenavštěvovaná komerčními safari loděmi. 
Divoké moře, dramatické podmínky a ne-
známé podmořské terény, jsou pro ně zby-
tečným rizikem. My se však do těchto terénů 
vydáváme, abychom zjistili, co je pravdy na 
tom, že jsou zde nejlepší terény na setkání 
s velkými rybami a žraloky. 

Jedním z takových míst je zátoka Letuhoh, 
která ukrývá naprosto úžasné podmořské 
skalní město. Místo mrakodrapů jsou zde 
však ohromné skalní věže, mezi kterými 
proplouvají žraloci útesoví, kranasové, tuňá-
ci, ploskozubci a velké množství hejnových 
ryb, jako jsou bodloci a chňapalové. Nad vr-
choly hor, které končí pod hladinou mezi de-
seti až patnácti metry, občas přelétnou siby 
skvrnité a dokonce se zde mají objevovat i 
jiné druhy žraloků, ale my se s nimi zatím 
nesetkali. Snad příště! S Vámi! Dramatič-
nost této lokality při pohledu z lodě vypa-
dá skutečně šíleně, ale pod hladinou a při 
správném místě zanoření vás čeká skvostný 
ponor. Takových skalisek jako je Letuhoh 
Reef je na západní části Komodo mnohem 
více, ale stále čekají na odvážné potápěče se 
srdcem dobrodruhů, kteří je zmapují a popíší 
v jejich pravé podobě. 
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Banta

Vlny se rozbíjí o příď lodě, která ukazuje 
svou záď národnímu parku Komodo a vy-
dává se přes průliv Sapé k ostrovu Banta. 
V dáli se rýsuje hřeben s četnými zátokami. 
Několik pláží je zde skutečně krásných a ko-
rálové zahrady na mělčinách před nimi be-
rou dech nejednomu šnorchlaři. V minulosti 
jedna z nejvyhlášenějších lokalit na žraloky 
čeká na připlutí Sea Lady. Brzký ranní po-
nor na otevřeném moři, na lokalitě GPS Po-
int nás přivítala vlídně, bez výrazně silného 
proudu. Rozlehlý vrchol podmořské hory na 
lokalitě GPS Point začíná v deseti metrech 
a padá svahem do hlubiny. Velké přání ne-
bylo zatím vyslyšeno a tak čekání na žralo-
ky musíme posunout na příště. Banta nabízí 
ještě další dvě lokality Toro Oi a Tanjung 
Rusa, které jsme však zatím nenavštívili. 
Česká expediční 30 metrová potápěčská loď 
Sea Lady, která vyplula do vln Indopacifiku 
2. 9. 2008 po totální rekonstrukci a změně 
majitelů, je příslibem skutečně zajímavého a 
nevšedního potápěčského zážitku v nádher-
né oblasti Komodských ostrovů v Indonésii. 
Potápění je založeno na dlouholeté zkuše-
nosti s indo-pacifickou oblastí a též na chuti 
objevovat a přinést něco nového, nebo spíše 
starého, na co náš civilizovaný svět už dáv-
no zapomněl, anebo z toho dostal strach a 
upustil od skutečného dobrodružství. 

Vracíme se zpět do minulosti, abychom obo-
hatili současnost o nové potápěčské zážitky 
a úchvatná podmořská setkání, která ne-
jsou založena na potápěčských cirkusových 
show. Loď Sea Lady navíc pluje i s dalším 
posláním a tím je osvěta šířená mezi domo-
rodé rybáře, která se týká hrozby jménem 
lov dynamitem a kyanidem. 

INFO PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Jak se na Komodo dostat? 

Letecky s China Airlines a to buď z Prahy 
přes Frankfurt, Taipei do Denpasaru, nebo 
z Vídně přes Abu Dhabi a Taipei do Den-
pasaru. Druhou doporučenou možností je s 
Qatar Airways z Vídně před Doha a Kuala 
Lumpur do Denpasaru. Ceny letenek se po-
hybují mezi cca 22 – 25 tisíci Kč. Potápěči 
by neměli zapomínat na nadváhu. Při před-
ložení potápěčské licence Vám China Airli-
nes za 50 EUR umožní si vzít 10 kg navíc, 
u Qataru je tato služba zdarma. Z Denpasaru 
létá místní spoj (turbovrtulový) do Labuan-
baja (Flores) nebo Bimy (Sumbawa). Cena 
letenky je cca 150 EUR.

Z Bimy i Floresu operuje několik potápěč-
ských lodí, které standardně jezdí 3-4 denní 
okruhy, a navštěvují lokality severovýchod-
ního a severního Komoda. Česká potápěč-
ská loď Sea Lady zajíždí na svých sedmi a 

hlavně třináctidenních výjezdech i na místa 
jižního a západního Komoda, která ještě ne-
jsou turisticky tak navštěvována.

Technické parametry Sea lady:
délka 30 m

počet dvoulůžkových kajut 5

počet WC 3

počet sprch 3

společenské prostory, salon, venkovní jídelna, pelešárna

motor 310 HP

rychlost 8 -10 uzlů

doprovodný potápěčský člun 6 m, 2 x 40 HP

malý člun 15 HP   

kompresory 2

lahve 26 x 12 l, 5 x 15 l

potápěčské sady 5

Na Sea Lady se nabízí 2 programy:

KOMODO 8 Cena 1.050 EUR

PROGRAM
 01. den přílet Bali, ubytování a uvítací večeře
 02. den odlet Bima, nalodění a úvodní ponor na lokalitě  
 Batu Putih, přeplavba ostrov Banta
 03. den potápění ostrov Banta, přeplavba severozápadní  
 Komodo, ponor Lohwenci
 04. den potápění západní a jižní Komodo, večerní tah  
 kaloňů, noční ponor Red beach
 05. den potápění centrální Komodo - Batubolong, Tatawa,  
 Karang Makasar, rybolov, noc Gili Lawa
 06. den potápění Crystal a Castle Rock, Golden Gate, 
 rybolov, výstup na vrchol Lawa, noc Rinca bay 
 07. den výprava za varany komodskými, přeplavba ostrov  
 Sebayur, rybolov, rozlučková párty
 08. den přeplavba Labuan Bajo, vylodění, odlet Bali, Kuta 
 ubytování

KOMODO 15  Cena 1.790 EUR

PROGRAM
 01. den přílet Bali, ubytování, uvítací večeře
 02. den odlet Flores, Labuan Bajo, nalodění, přeplavba
 ostrov Sebayur, seznamovací ponor
 03. den potápění Batubolong, Tatawa, Karang Makasar,
 noc Gili Lawa
 04. den potápění Castle rock - Crystal rock - Golden Gate,
 noc Gili Lawa
 05. den potápění Tatawa kecil - Batubolong - Karang
 Makasar, relax na ostrově, noc Rinca bay
 06. den výprava za varany na Rincu, potápění Tengah,
 mangrovové lesy, přeplavba do Molo Strait, relax
 ostrovy, noc
 07. den potápění ostrov Motang, výprava na ostrov Motang
 08. den Jižní Rinca potápění
 09. den potápění Padar, Red beach - noc 
 10. den potápění jižní Komodo
 11. den potápění západní Komodo
 12. den potápění západní Komodo
 13. den potápění Banta, noční přeplavba Bima
 14. den vylodění Bima, odlet Bali, ubytování
 15. den odlet CZ

V ceně je zahrnuto: ubytování v hotelu s bazénem a snídaní  
při příletu a odletu do/z Denpasaru (Bali), uvítací večeře, ba-
liská masáž, veškeré transporty z a na letiště, vnitostátní pře-
let na Komodo a zpět, plná lodní penze, nealkoholické nápoje 
(voda, káva, čaj), potápění (2-3 ponory denně dle lokality a 
podmínek), vstup do NP Komodo.
V ceně není zahrnuto: alkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje (cola, fanta, …), bakšiš pro posádku (50 EUR), vodní 
lyžování a wakeboard

Pro nepotápěče, ale i pro potápěče mezi pono-
ry, je tu možnost rybaření, šnorchlování, opa-
lování se na „kýčovitě“ krásných plážích,ob-
jevování mangovových porostů, zdolávání 
vrcholů ostrovů, vodní lyžování a wakeboard. 
Nudit se rozhodně nikdo nebude.

Podrobnější informace naleznete 
na www.sealady.eu
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