
POTÁPĚČSKÉ SAFARI MALEDIVY  
 
 
 
 

Nezapomenutelná plavba do jednoho z nejexotičtějších potápěčských rájů, 
oplývajícího rozmanitostí života nad mořskou hladinou i pod ní… Během této 
cesty budeme kotvit u neobydlených romantických ostrůvků s bílými plážemi a 
potápět se u korálových atolů s bohatým podvodním světem… Kromě želv, 
rejnoků, mant, různých druhů žraloků (šedí, útesoví, velrybí,..) se můžete 
kochat stovkami dalších druhů ryb a korálů všech možných tvarů a barev…. 

 

 
 

Geografická historie Malediv:  

 
- základem souostroví se stalo před 65 milióny let obrovské vulkanické pohoří, které 
po skončení své sopečné aktivity pomalu kleslo pod vodní hladinu. Naštěstí pro nás 
jen do malé hloubky, ve které se na podmořských horách mohly vytvořit podmínky 
pro život a vznik korálových útesů. Ty pomalu začaly formovat současnou podobu 
maledivských atolů spolu s erozivní činností, která změnila ráz původních 
podmořských hor. 
 
Díky těmto procesům se během miliónů let vytvořil tento ráj na zemi. 

Program safari:  

 
1.den - sobota: odlet z Vídně, Mnichova či Frankfurtu (nejčastěji s mezipřistáním v 
Dubaji) 
2.den - neděle: přílet na Maledivy - Male, nalodění na loď Ari Queen, ubytování, dle 
doby příletu odpolední check dive v oblati North Male Atol 
3.den - pondělí: Lankan Beiru /Manta point/ - úžasná lokalita vzdálená jen několik 
kilometrů od letiště. Samotný reef je sice spíš podprůměrný ale mísní čistící stanice 
mant z něj dělá jednu z nejatraktivnějších lokalit na Maledivách. Při zvlášť 
podařených ponorech jsme zde pozorovali naráz až 10mant ze vzdálenosti i menší 
než 1-2m!! 
Přejezd na Jižní Male Atol - zde se nacházejí nejlepší lokalita na pozorování žraků 



šedých - především v kanálech jako je např. Coco Corner - právě zde se nachází 
čistící stanice žraloků šedých a útesových, kteří se, pokud se chováte obezřetně a 
nerušíte je, v počtech 5-15ks přibližují do Vaší těsné blízkosti… 
4.den - úterý: ranní ponor na Coco Corner či další žraločí lokalitě, odpoledne přejezd 
na Ari Atol, potápění na místních lokalitách 
5.den - středa - den velrybích žraloků: tento den je věnován potápění a šnorchlování 
v oblasti Sun Island - lokalitě s největším výskytem velrybích žraloků v této oblasti. 
Většinou se nám daří dostat do kontaktu se 2-3kusy. 
Navečer návštěva domorodé rybářské vesnice, možnost nákupu suvenýrů 
6.den - čtvrtek: potápění na lokalitách v oblasti Ari Atolu, v případě, že se na Lankan 
Beiru nebyly manty zařazuje se do programu další Manta point - Dhonkavto Thalia, 
odpoledne zakotvení u některého z neobydlených ostrůvků, koupání, noční piknik na 
ostrově  
7.den - pátek: potápění v oblasti Ari Atolu, noční ponor na Maia Thila - jeden z 
nejlepších nočních ponorů jaké lze zažít - aktivně lovící útesoví žraloci či rejnok 
trnucha jemenská, spící želvy, stone fish,…. To vše v relativně malé hloubce 6-15m. 
8.den - sobota: poslední ranní ponor v oblasti Ari Atol, přeplutí zpět k výchozímu 
bodu poblíž letiště a v případě výskytu mant bombónek na závěr - opět potápění na 
Lankan Beiru (Manta point)  
9.den - neděle: ráno do 9hod opuštění lodě, odjezd na letiště či do hotelu 
10.den - pondělí: přílet do Evropy, návrat do ČR 
 
Program ponorů: 

 
2.den - check dive 
2-6.den - 3 denní ponory (7hod - 1.ponor, snídaně, 10.30 - 2.ponor, oběd, 14.30 - 
3ponor, večeře) 
7.den - 2 denní + 1 noční ponor 
8.den - 1-2 ponory dle doby odlety (nepotápí se min. 24hod před odletem) 
 
Pot. lokality na Maledivách dají všeobecně dělit do několika skupin:  
1) Kandu (kanál) - jsou hluboké průrvy v korálových atolech, kterými do nich a z nich 
během přílovu a odlivu proudí voda z Indického oceánu. Ta je zdrojem velkého 
množství živin ve formě přinášeného planktonu. Planktonem živící se drobní 
živočichové jsou pak zdrojem potravy pro větší a větší predátory. Na konci tohoto 
žebříčku stojí samozřejmě žraloci - především šedí a útesoví. Kromě nich tyto oblasti 
vyhledávají i další velcí živočichové jako např. manty, rejnoci, tuňáci, barrakudy,... 
Tyto lokality jsou voleny pro svoji hloubku nejčastěji jako ranní ponory. 
2) Faru - kruhovitý reef zvedající se většinou z velké hloubky až hladině nebo nad 
hladinu oceánu tj. jedná se převážně o ostrůvky obklopené korálovým reefem.  
3) Thila - podmořský útes, který vznikl uvnitř rozsáhlého atolu. Tyto korálové formace 
jsou většinou kruhovitého či protáhlého tvaru a končí v hloubkách 8-10m pod 
mořskou hladinou. Některé z nich se dají obeplavat během jediného ponoru ale jako 
všechny ponory na Maledivách i tyto jsou nejbohatší na život na straně odkud 
přicházejí z oceánu živiny. 
4) Giri - ještě menší korálové útvary než Thila, jedná se spíše o homole uprostřed 
atolů.  



   

Jižní Male Atol: 

 
Cocoa Thila - západní strana tohoto kruhovitého reefu spadá pod hloubku 30m a je 
tvořena mnoha velkými převisy a jeskyněmi. Ty pokračují na obou - severní i jižní 
straně útesu a jsou obývané nepřeberným množstvím všech možných druhů ryb. U 
dalšího korálového útesu, který se nachází cca 200 m od severní části reefu se často 
zdržují šedí žraloci. 
Guraidhoo Kandu South - lokalita proslavená pozorováním šedých žraloků, rejnoků 
a sib. Tato trhlina v atolu je tvořena dvěma průrvami mezi nimiž se nachází velký 
útes. Většina pelaktických ryb včetně žraloků je k vidění na začátku trhliny v místě 
kde reef padá do velkých hloubek. Uvnitř kanálu jsou stěny s častými převisy 
pokrytými mořskými sasankami a trsy černých korálů. 
 
Ari Atol: 

 
Kudarah Thila - tato lokalita je poměrně členitá a orientačně náročná. Je rozdělena 
na 4 různě velké korálové bloky, které sedí na platě zvedajícím se z hloubky 40m do 
12m. Každý z těchto bloků je v hloubce 15-25m podemlet mořskými proudy a jsou v 
něm vyhloubeny převisy a jeskyně plné měkkých korálů, gorgonií a korálových rybek, 
které zde hledají útočiště. Celá oblast je dlouhá cca 100m, dá se obeplavat během 
jednoho ponoru a je chráněnou mořskou rezervací. Na straně odkud aktuálně 
přichází proud se dají očekávat žraloci šedí a útesoví. 
Hukrueli Faru / Madivaru - v období severovýchodních proudění je toto druhým 
nejvíce frekventovaným místem kam se stahují manty aby se nechávaly čistit od 
korálových rybek. Podobně jako většina ostatních čistících stanic i tento reef tvoří 
plato v malé hloubce - cca 8m a jeho stěny se pomalu svažují až ke dnu ve 30m. 
Celkově reef měří asi 1km a po celé jeho délce je mnoho čistících stanic. Nejčastěji 
se ale manty zdržují přibližně v polovině severní strany reefu. 
Maaya Thila - opět chráněná mořská rezervace nabízející jeden z nejoblíbenějších 
ponorů na Maledivách. Důvodem je nepřeberné množství života na tomto reefu - 
žraloci šedí, útesoví, želvy, kytarovci, rozedranci, ropušnice, murény, clipky, 
kanicové, tuňáci a barakudy jsou jen zlomkem místního obyvatelstva… 

LOĎ Ari Queen 

DÉLKA 32m 

ŠÍŘKA 10m 

PODPALUBÍ 6 kabin 

HLAVNÍ PALUBA jídelna, salon, TV, 2 kajuty 



2. PALUBA částečně zastřešená, bar, 2 kajuty 

SUNDECK velký prostor na opalování 

 

   

 

 

 
 
Všeobecné informace o Maledivách 

 
Oficiální název: Republika Maledivy 
Běžný název: Maledivy 
Poloha: Indický oceán 
Rozloha: 90 000 km (jen 10% z toho je pevnina) 
Počet ostrovů: 1190 (přibližně) 
Počet obyvatel: 270 101 (sčítání lidu z roku 2000) 
Hlavní město: Male´ 
Hlavní průmysl: Cestovní ruch, rybolov, lodní doprava 
Hlavní vývoz: Tuňák a útesové ryby 
Hlavní dovoz: Spotřební zboží, výrobní prostředky, ropa 
Státní symboly: Státní znak 
Státní znak se skládá z kokosové palmy, půlměsíce a hvězdy, tvou státních 
vlajek a tradičního názvu státu 
Státní vlajka 
Státní vlajka se skládá ze zeleného obdélníku s červeným okrajem a bílým 
půlměsícem uprostřed 
Národní strom: Kokosová pa$lma 
Národní květina: Růžová růže 
Úřední jazyk: Dhivehi 
Druhý jazyk: Angličtina 
Náboženství: Islám (100% Sunnitů) 
Vládní systém: Demokracie 
Právní systém: Ústava Malediv, která se zakládá na islámské Sharii 
Hlava státu: Prezident 
Předseda vlády: Prezident 
Den nezávislosti: 26. červenec 
Den republiky: 11. listopad 



Časový posun: + 5 hodin Greenwichského času 
Měna: Rufiyaa (bankovky) a Laari (mince) 
Směnný kurz: 12,72 MRF za 1 USD 
Víkend: Pátek a sobota 
Úřední hodiny: Kanceláře vlády 7.30 - 14.30 
Banky 8.00 - 13.30 
Letiště: Mezinárodní: 1 (Mezinárodní letiště Male´umístěné na ostrově Hulhule) 
Vnitrostátní: 4 
Přístavy: 1 
Podnebí: Tropické 
Průměrné teploty: 30,7°C (Maximum) 
25,7°C (Minimum) 
Průměrné roční srážky: 1868,9 mm 
Elektřina: 240 voltů, 50 Hz 
Televizní kanály: 2 (TVM a TVM Plus, v Male´) 
Rádiové stanice: 2 (vysílání na 1449 kHz MW a 104 MHz FM) 
 
Lidé 
Máme k dispozici jen málo informací o starodávných lidech a jejich způsobu života. 
Důkazy nasvědčují, že Maledivy byly osídleny už ve 4 století př. n. l. Je prokázáno, 
že první osadníci se sem stěhovali především z Arábie, východní Afriky a Indie. 
Maledivané jsou dnes smíšenou rasou. Odhad z roku 1997 předběžně stanovil počet 
obyvatel na 263 189, z čehož kolem 48,5% zaujímají ženy. Předpokládá se, že do 
roku 2000 se počet zvýší na 288 800 obyvatel. 
 
Lidé z Malediv mají svou vlastní jedinečnou povahu. Jsou malou příbuznou 
společností se společnou historií, jazykem Dhivehi a vírou v Islám. Islám dal jejich 
společnosti sílu a víra je zde brána velmi vážně. Závazky jednotlivců k jejich 
společnosti, prezidentovi a celému národu se odrážejí v tradici silných rodinných 
pout. Lidé z Malediv jsou inteligentní a upřímní, k sobě i návštěvníkům země 
tolerantní a zdvořilí. 
 
Maledivanům, kteří jsou pracovití, ale ne uhonění, hraví a zdvořilí, se podařilo spojit 
tradici se současným životem. Všichni Maledivané mají přístup ke vzdělání. Všichni 
mají možnost hrát významnou roli v hospodářském rozvoji země. 
 
K hlavě národní "rodiny" cítí velký respekt, tak jako k hlavě každé domácnosti. 
Rodina je základ. 
 
O něco více než 200 000 obyvatel je roztroušených po ostrovech, čtvrtina však žije 
na hlavním ostrově Male´. Obyvatelé vesnic některých ostrovů se cizincům mohou 
zdát ostýchaví. Na cizince jsou zvědaví, ale nejprve je radši pozorují z dálky. Brzy se 
však přesvědčíte o jejich pohostinnosti, když vám náčelník ostrova přinese studený 
kokosový nápoj a zdravou svačinu, obvykle připravenou z mořských produktů. 
 
Maledivané jsou buď fotbaloví hráči nebo fanoušci, přirození plavci a potápěči, útoční 
hráči tenisu, cricketu nebo badmintonu. Podporují zde mladé lidi k fyzickému, 
intelektuálnímu a morálnímu rozvoji. Na Maledivách, kde jsou respektovány staré 
zvyky a Muslimské tradice, jsou lidé přátelští a poctiví.  
 



Vláda se věnuje zlepšení života obyvatel ostrovů. Podporují mladé lidi, aby usilovali o 
co nejvyšší vzdělání. Mladým studentům jsou z vládní finanční podpory udělována 
stipendia, aby mohli studovat v zahraničí, a až se vrátí, budou sloužit státu. 
 
Na klíčových pozicích ve vládě jsou vynikající mladé ženy, které neúnavně pracují, 
aby sloužili své zemi a lidem. Rybáři vykládají svůj stříbřitý náklad. Ženy oděné v 
tradičních šatech zametají podlahy školy, aby ji připravily pro speciální oslavu Dne 
nezávislosti.  
 
Tento národ oddaný náboženství se pětkrát denně modlí v jedné z mnoha mešit. Na 
slavnostech lidé talentovaní a milující zábavu zpívají a tančí. 
 
VSTUPNÍ FORMALITY: ke vstupu do Republiky Maledivy pro občany ČR není 
zapotřebí víz. Při příletu je však nutné vyplnit příletovou kartu v angličtině,kterou Vám 
mohu předat již vyplněnou v ČR. Po transferu do hotelu je nutno vyplnit "hotelovou 
kartu " kterou Vám rovněž mohu předat před odletem. Je zakázán především dovoz 
alkoholu v jakémkoli množství (pod sankcí zákazu vstupu) , ačkoli v hotelích je k 
dispozici rovněž v jakémkoli množství .Je zakázán rovněž dovoz drog a pornografie.Z 
Malediv je zakázáno odvážet bez povolení korály a součásti přírody mořské 
přírody.Při odletu se platí jednorázový poplatek 10 USD. 
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