KOMODO s OKDIVERS

Komodo
Toto souostroví patří k jedněm z nejzajímavějších míst celé Indonésie. Fenoménem této oblasti jsou
největší masožraví suchozemští ještěři planety varani komodští, úchvatná příroda plná zvířat a
fantastický podmořský svět s mantami, žraloky, mořskými želvami, kanici, napoleny, kranasy, či
tuňáky a tisícovkami dalších druhů. Denní i noční ponory patří k perlám světového potápění.
Úchvatné makro i setkání s velkými zvířaty je na denním pořádku. Uvidíte karety pravé i obrovské,
manty atlantské, siby, napoleony, velké kanice, vlnožily, ploskozubce a dokonce žraloky spanilé,
útesové, kobercové, černoploutvé a máčky korálové na úchvatných nočních ponorech. Moře je zde
plné života ve stále ještě neporušené podobě. Během 7mi denního safari se budete potápět kolem
celého Komoda, včetně jeho nedotčené západní strany, kde se též vydáte za nevšedním zážitkem do
nitra divoké přírody. Pokud se vydáte na 10ti denní safari, tak vás čeká i potápění a objevování
monzunových pralesů na Jižní Rince a též lze vyrazit k téměř neznámému ostrovu Motang, který je
součástí NP Komodo a v jeho okolí je šance na setkání s kytovci a na souši s varany.

Termín: 10.4. - 18.4. 2017 (loď)
Program:
1den: odlet na BALI po příletu na Bali noc v hotelu
2 den: odlet z Denpasaru na Flores – Labuan Bajo nalodění na loď Sea Lady a odjezd směr
Komodské ostrovy – čekovací ponor
3 den: potápění na severním Komodu, 3 ponory + může být noční ponor
4 den: potápění na severním Komodu, 3 ponory + může být noční ponor
5 den: přejezd na jižní Rincu 2 ponory + může být noční ponor odpoledne mezi ponory – VARANI
6 den: potápění jižní Komodo, 3 ponory
7 den: potápění v centrálním Komodu a návštěva vesnice
8 den: potápění na severním Komodu, 3 ponory + může být noční ponor
9 den: potápění 1,2 ponory podle odletu letadla, přesun do přístavu večerní náštěva města
10 den : odjezd na letiště přelet na BALI noc v hotelu
11 den: odlet do Čech
CENA safari: 1.600 USD
V ceně je zahrnuto:
- transfer z letiště Labuan Bajo na Sea Lady a zpět,
- potápění (cca 3 ponory denně dle lokality a podmínek)
- plná lodní penze +voda, káva, čaj
- tip pro posádku,
- služby průvodce
V ceně není zahrnuto:
- letenka na Bali (zaleží na místu odletu a včasného nákupu cca 22.000 Kč)
- vízum na Bali (25 USD)
- hotel na Bali ( )
- vnitrostátní letenky Denpasar - Labuan Bajo ( 4000 Kč), nadváha zavazadel (1kg/ )
- odletová taxa z Labuan Bajo (cca 10 EUR)
- nealkoholické nápoje (Cola, Sprite, ...),
- alkoholické nápoje
- vstup do NP Komodo (cca 100 USD)

Popis lodi:
Plně vybavená expediční obytná potápěčská loď s pěti pěknými kajutami po dvou lidech, výtečnou
kuchyní, pětadvaceti potápěčskými lahvemi (20 x 12 l + 5 x 15 l), dvěma kompresory a zkušenými
potápěčskými průvodci a instruktorem SSI. Loď je maximálně přizpůsobena i pro náročnější akce,
je plně soběstačná a způsobilá plavbě v daných oblastech. Má 2 doprovodné čluny se závěsnými
motory. První člun (3,5 metru) slouží k přepravě pasažérů na krátké vzdálenosti do přístavů a na
pláže, druhý (sedmi metrový) slouží k potápění a k jízdám na vodních lyžích a wakeboardu. Na lodi
jsou také k dispozici 2 kajaky.
Pro milovníky podvodního filmování a fotografování je tu možnost zapůjčení kamery Sony a
fotoaparátu Canon ve vodotěsných pouzdrech. Loď je vybavena sonarem, GPS, radiem, radarem s
dosahem 40 km pro noční přeplavby, kyslíkem 1 m krychlovy s kyslikovou maskou, lékárnou,
záchrannými čluny a vestami, či signálními raketami.

RADY NA CESTU:
Očkování a zdraví
Očkování je do Indonésie pouze doporučené, nikoli povinné. Doporučuje se BŘIŠNÍ TYFUS a
ŽLOUTENKY. Toto očkování vám provedou v ČR na každé krajské hygienické stanici. Na ostrově
Nusa Penida se nemusíte bát malárie, stejně jako na palubě lodi, kde nejsou žádní komáři. V pralese
doporučuje užívat antimalarika (pokud možno ne Lariam). Doporučujeme používat repelent. Berte
si s sebou základní léky, antibiotika a pokud užíváte pravidelně nějaké léky, tak o tom předem
informujte průvodce.
Finance
Měna v Indonésii je Rupie. Nejlépe směnitelná měna je pro vás EURO a USD. Aktuální kurz 1
EURO = 12.500 Rp a 1 USD = 9.100 Rp. Při výměně je problém s výměnou dolarů z roku 1996!
Nemusíte si vozit drobné, bez problémů vám vymění i velké bankovky. Na Bali je možno vybrat
peníze i z bankomatu, na Aloru, či Komodu nikoliv.

Počasí a voda
Období dešťů je v Indonésii od listopadu do konce března a v tuto dobu se mění i mořské proudy. V
období dešťů častěji prší a to především v odpoledních a večerních hodinách. Viditelnost pod vodou
na Nusa Penidě ani Komodských ostrovech není výrazně zhoršená, poněvadž zde nejsou řeky, které
by splavily do moře bahno a splaveniny. Období sucha je od dubna do konce října. Ještě v dubnu a
květnu občas zaprší. Výjimečně jsou malé srážky ještě v červnu. Poté vrcholí období sucha, krajina
dostane žlutohnědou barvu a zelené zůstavají jen keře a kokosové palmy. V tomto období dochází i
k výměně hlubinných a povrchových vod v okolí Nusa Penidy a přichází období studené vody a
měsíčníků svítivých. V extrémních případech může voda dosáhnout i 15 °C, ale většinou se
pohybuje kolem 20 - 25 °C. Během tohoto období je i nejlepší vidtelnost, až 40 m v ideálních
podmínkách, doporučujeme 5mm neoprén a kapuci. V noci bývá velmi příjemné klima na spaní.
Zdravotnictví a pojištění
Lékařská péče v Indonésii je v základu dostačující a místní zdravotní zařízení i personál jsou vás
schopni ošetřit, zašít a řešit drobné problémy vyžadující lékařský zákrok. Nejbližší barokomora je v
Denpasaru na Bali ve státní nemocnici Sanglah a další je v Kupangu na Západním Timoru (pro
oblast Aloru). Kyslík s kyslíkovou maskou je pro případ nouze na lodi SEA LADY, stejně jako
lékárnička.
Každý návštěvník absolvující program na SEA LADY je povinen být cestovně pojištěn a potápěči
jsou povinni být pojištěni i na potápění!
Telefonní signál a internet
Signál je na Komodských ostrovech je vždy jen první a poslední den plavby. Internetové připojení
naleznete v těchto oblastech pouze na Bali.
Noční život
Komodské i Alorské ostrovy jsou samozřejmě od ruchu velkoměst a od nočního života oproštěny.
Bujaré pijatyky a noční radovánky v podobě diskoték a barů naleznete pouze na Bali.

LOKALITY:

Severní Komodo
Lokality severního Komoda jsou stejně jako střední Komodo častěji navštěvované safari loděmi. V
nádherné zátoce u ostrova Gili Lawa je skutečně kouzelné kotviště, které je po obvodu porostlé
mangrovovým pobřežním 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 náročný trek na vrchol s úchvatným výhledem na celé severní
Komodo.
Západ i východ Slunce je zde doslova magický. Úzký průliv mezi ostrovy je fantastickým místem
na mořský rybolov. O několik kilometrů severněji ční z moře malý kousek skaliska s názvemCrystal
Rock. Tohle místo je velmi oblíbenou potápěčskou lokalitou, která nabízí krásné ponory s šancí na
setkání se žraloky útesovými, karetami, napoleony, kranasy, murénami a občas se zde objevují i
siby skvrnité. Západní část skaliska je skvostnou lokalitou, ale východní část má velmi narušený 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 korálovým porostem. Setkáte se zde
se žraloky útesovými, hejnem kranasů obrovských, karetami pravými, kranasy císařskými, tuňáky,
napoleony a při štěstí se u vrcholu lokality objevují i nádherní delfíni. Pokud je silný proud, je zde
důležité rychlé zanoření a potápět se dá pouze v zákrytu hory. Zátoka u ostrova Gili Lawa je vhodná
pro noční ponory, denní nejsou příliš zajímavé.

Střední Komodo
Opusťme jižní skaliska NP Komodo a vydejme se do jeho střední části, která je nejvíce využívána
pro komerční účely potápěčskými 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).
Velké 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 loděmi a též potápěči pod hladinou, kteří po většinu ponoru nepřekročí
hloubku dvaceti metrů.
Začněme naše putování Středním Komodem v samotné komodské zátoce, kde je druhá stanice
strážců národního parku, stejně jako na Rince. Tohle místo je již značně pročpělé komercí a není
zrovna příslibem velkých zážitků. I přes tento fakt je zde možné 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 nádherných papoušků kakadu. Mnohem zajímavější je však relax a
šnorchlování na pláži Red beach, která si své jméno vysloužila díky narůžovělému písku. Na zdejší
korálové zahradě můžete potkat ploskozubce, kranasy, bodloky a mnoho dalších druhů ryb. Lepší
volbou pro Red beach je však ponor, který je zde v době přílivu klidný a skutečně nenáročný. Z
hloubky asi třiceti metrů vystupuje mezi písčitými svahy skalisko, jehož vrchol končí v hloubce tří
metrů. Toto místo je ve vhodnou dobu skutečným magnetem pro ohromné množství ryb a dá se zde
absolvovat skutečně zajímavý 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, ale především další početnou kolonii kaloňů obrovských v
mangrovnících.

Severněji od tohoto místa z moře ční tři skaliska, která jsou též potápěčskou lokalitou s názvem
Batu Tiga. Tohle místo je bohaté na setkání s většími pelagickými rybami a se štěstím i se žraloky
útesovými. Charakter dna je velmi dramatický a rozvrásněný 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 nádherný Batubolong. Tato lokalita je skutečným klenotem podmořského
světa ve své komplexnosti, co se života týče. Podmořské věže, prudký svah, krásná stěna ze
severovýchodní strany. Žraloci útesoví, pyskouni obrovští (napoleoni), kranasové obrovští,
kranasovci štíhlí, barakudy, kanicové, murény 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 skaliskuTatawa
Kecil. Ze severozápadní strany tohoto ostrova nalezneme nádherné místo, plné hejnových ryb.
Často je zde také možné pozorovat žraloky útesové, kanice a karety. V období 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 Tatawa Besar s velmi zachovalou a rozlehlou korálovou
zahradou a do hloubky se zajímavým svahem porostlým houbami. Toto 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 zdařilý proudový ponor. Mezi ponory je zde
možnost se vylodit na nádherné bílé pláži, či prozkoumat mangrovové porosty v kouzelné zátoce.
Musí však být příliv! Než se vydáme k další lokalitě střední části NP Komodo, tak si oddechneme
na pohádkovém 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 umocněno božským klidem, který ruší jen šplouchání vlnek na
korálovém písku s vyplavenými mušlemi.
Vraťme se však k potápění a pokračujme k rozlehlé mělčině blíže ke Komodu. Toto místo je
zvláštní svým charakterem dna, se souvislou korálovou drtí s ojedinělými korálovými 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 celou dobu šanci na setkání s
proplouvajícími, nebo čistícími se mantami. Když je vhodný den a notná dávka štěstí, tak zde na
hladině můžete vidět celé procesí mant. Dále se zde zdržují siby skvrnité, velké trnuchy
mauricijské, zrnité, či ostnité. Běžně zde narazíte na žraloky útesové a karety obrovské. Na
nejjižnější části lokality je v blízkosti malého ostrůvku nádherná korálová zahrada s velkým počtem
menších druhů korálových ryb. Často zde narazíte na asi třiceti členné hejno ploskozubců
vysokočelých, jak se bezuzdně krmí na korálech a vylučující ze sebe bílý korálový písek. Tahle
lokalita má však svůj klenot, jehož nalezení je skutečným štěstím. V mělčinách zde žije několik
plachých dugongů!
Jižní Komodo
Divoké skalnaté pobřeží rozbrázděné miliony 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 lokalit, 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 potápěčů na světě. V období dešťů zde bývá lepší viditelnost, stejně jako v
celé jižní části NP Komodo, ale nejzajímavější potápění s mantami je v období října až prosince.
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 pelagické ryby,
proplouvat manty, ploskozubci, tuňáci a kranasové, napoleoni s kanici a velké množství hejnových
ryb. Asi největší výzvou jižního Komoda je lokalita Langkoi Rock.

Rinca
Prvním skutečně úchvatným zastavením je ostrov Rinca, který je od Floresu oddělen úzkým
mořským kanálem. Pobřeží je na mnoha místech hustě zarostlé mangrovovými lesy, které vytvářejí
strašidelnou spleť chůdovitých kořenů. Za přílivu je zde velmi zajímavé šnorchlování. V jednom z
takových porostů hnízdí početná kolonie kaloňů obrovských, kteří po západu 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 suchozemské části národního parku, tak vás často
přivítají domorodci prodávající vyřezávané varany a perly. Již si zvykli na turistické výpravy, které
sem za varany přijíždějí. Naštěstí 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
nejméně zajímavý výlet do vnitrozemí. Ti zdatnější 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 široké okolí. V období sucha je savana spálená sluncem a svítí do kraje zlatou barvou.
Naopak 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 prasata, 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 hřebenech a vrcholech kopců, kde spásají trávu. Se
štěstím se v dáli objeví i divocí koně. Když se tak touláte v doprovodu průvodce po travnatých
kopcích a hřebenech, tak si najednou uvědomíte ohromnou rozlohu ostrova a štěstí, které musíte
mít, abyste se setkali v otevřené krajině s jejím králem, varanem komodským. Nejdelší,
nejnáročnější a též nejkrásnější desetikilometrová trasa po hřebenech, vrcholech a údolími, však
tuto šanci výrazně zvyšuje. Když se proti vám šine vyprahlými travinami ohromný třímetrový
varan, který nejeví známky respektu z člověka a navíc vám nehodlá 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 podobě smrtících bakterií v jeho uslintané tlamě. Po kousnutí
dochází k zanícení rány a k fatálním neléčitelným poraněním a otravám krve, které končí pomalou
smrtí v horečkách a křečích. Délka tohoto trápení záleží na velikosti a hmotnosti kořisti.
U největšího 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 stahovat 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 smečka 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 nejfantastičtějších zážitků,
jaké může člověk v životě spatřit, ale není pro slabší žaludky.
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