
NORSKO - LOFOTSKÉ OSTROVY 
 

Potápěčské safari s pozorováním kosatek 

Specialitou v naší nabídce je potápěčské safari na Lofotských ostrovech s 
možností pozorování kosatek, které nejsou pro člověka nebezpečné i když patří 
mezi vrcholné mořské predátory. Tato akce patří k vzhledem k nízkým 
tepolotám v této oblasti k poměrně náročným nicméně odměnou jsou 
nezapomenutelné zážitky. Koncem podzimu se k Lofotským ostrovům stahují 
hejna až stovek kosatek, aby se nasytily lovem sleďů. V čele hejna je vždy 
starší samice, která hejno vede. Kosatka je vrcholným mořským predátorem, 
který se živí rybami, želvami, velrybami, ptáky, tuleni. Pozorování kosatkek je 
na Lofotech ze břehu, z malých člunů nebo lodí při jednodenních výletech. 
Nejlepší možností je ale právě potápěčské safari nabízející kombinaci potápění 
a šnorchlování s kosatkami.  

  
 

 
Místo 
Lofotské ostrovy leží na severozápadním pobřeží Norska asi 150 km za polárním kruhem. 
Ostrovy připomínají alpské štíty. Hlavním způsobem obživy místních obyvatel je rybolov. 
Správním střediskem Lofot je Svolvaer. 

 
 
Doprava 
Vlastní 
Doporučená cesta (nejrychlejší a nejpohodlnější) měří cca 3.000 km a vede z Čech přes 
severní Německo, Dánsko, Švédsko do Norska. Cesta trvá přibližně 35 hodin. Celkové 
náklady na cestu tam i zpět jsou přibližně EUR 600 / jeden automobil. 
 
Ubytování 
Potápěčská safari loď Karteš. 

 
Dvoulůžkové kajuty. 

 
Každá kajuta má své vlastní sociální zařízení, stůl, skříň, postele. Kabiny mají centrální 
klimatizaci, hlavní osvětlení, lampičku a každá své vlastní vytápění. Hlavní místnost je 
vybavena TV a audio systémem, dokumentárními filmy z expedic. Hlavní místnost je také 
laboratoří při expedičních plavbách s vědeckým zaměřením, kdy se dají živočišné druhy 



sledovat pod mikroskopem. Na lodi je téměř neustále přítomen mořský biolog. 
 
Potápění 
Denní program je rozdělen do dvou částí. Dopoledne je věnováno hledání kosatek a v případě 
úspěchu jejich pozorování z hladiny a šnorchlování s nimi. Slunce vychází na severu Norska v 
tomto období jen asi na 5 - 6 hodin. 

 
Odpoledne je pak věnováno potápění. Běžně se dělá jeden až dva ponory. Téměř všechny jsou 
ale díky krátkému dni již po západu slunce. 

 
 
Program 
Do Svolvaeru se dopravíme tak, abychom se v sobotu večer nalodili na Karteš. Místa pro 
parkování aut budou zajištěna. 

 
S hledáním kosatek a potápěčským programem začínáme v neděli ráno a končíme v pátek 
večer - 6 dní. 

 
Loď opouštíme v sobotu ráno. 

 
Český instruktor a průvodce. 

 
 
Specifikace lodi: 
Délka: 34 m 
Šířka: 7 m 
Výtlak: 300 t 
Rychlost: 10 uzlů 
Hlavní motor: 305 HP 
Elektřina: 220 V 
Komunikační zařízení: USW, SW, MW - vše dle předpisů námořního registru 
Satelitní komunikační zařízení Irirdium 
Navigace: GPS, radar, sonar 
Záchranné prostředky: 4 nafukovací záchranné čluny, Global MaritimeDistess and safety 
system, záchranné vesty 
Zásoba pitné vody: 12 t 
Potápěčská paluba 
Potápěčská paluba s pohodlnými lavičkami se nachází ve střední části lodi a vedou z ní 
schody přizpůsobené pohodlnému a bezpečnému nastupování do zodiaků. 
Láhve drží speciální držáky, pod lavičkami je dostatek místa pro výstroj a obleky se suší na 
připravených sušácích. Kromě nich je k dispozici vytápěná sušárna. 
 
Loď je přizpůsobena pro pohodlné ubytování dvanácti potápěčů. 
Všech 6 dvoulůžkových kajut je vybaveno vlastním sociálním zařízením a topením. 



Prostorná společenská místnost, ve které je servírováno jídlo, disponuje audio a video 
systémem s kolekcí DVD filmů. 
 
Stravování 
Snídaně, oběd i večeře jsou servírovány včetně teplých a studených nápojů. Mezinárodní 
kuchyně je na přání doplněna čerstvými dary moře, neboť většina námořníků z posádky jsou 
zkušenými rybáři. Rybolovu se na přání můžete zúčastnit i vy. 
Kromě hlavních jídel je po celý den k dispozici čaj, káva, pitná voda, ovoce, svačiny. 
 
Podmínky účasti 
Alespoň základní potápěčská kvalifikace a zkušenosti s používáním suchého potápěčského 
obleku. 
Potápěčská výbava by měla zahrnovat kromě jiného: 2 kvalitní regulátory, suchý oblek s 
rukavicemi a svítilnu, neboť většina ponorů bude po západu slunce. 
Podmínky pro potápění 

 
Teplota vody je díky Golfskému proudu i v listopadu okolo deseti stupňů Celsia. K dispozici 
jsou dva zodiaky, které rozváží potápěče po lokalitách a čekají v místě potápění celou dobu 
ponoru. 
 


