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Pokračování naší výpravy na neznámé 
maledivské ostrovy, organizované čes‑
kou cestovkou specializovanou na Ma‑
ledivy se zázemím, vlastním penzionem 
a společností, v této tropické destinaci – 
CK other way holiday, bylo zajištěno ve 
spolupráci s hotelem Plumeria Maldives, 
kde jsme se osobně setkali s manažerem 
hotelu a úžasnými lidmi z potápěčského 
centra Plumeria Diving & Waters Sports 
Centre. Ono se to nezdá, ale výběr kva‑
litního potápěčského centra může zá‑
sadně ovlivnit vaši celou expedici pod 
vodu. A kvalita hotelu ovlivní i nepotá‑
pěčský doprovod. Tady můžeme s klid‑
ným srdcem všem doporučit využití slu‑
žeb, zklamáni jistojistě nebudete. Užijete 
si tu jak klidnou a romantickou dovole‑
nou, nebo naopak akční a dobrodružnou, 
to už záleží jen na vás samotných. Na‑
jdete tu obojí. Pro ty, kteří nečetli minu‑
lé číslo, tak v rychlosti jen nahlédneme 
pod pokličku exotických ostrovů, Ma‑
lediv. V jižní části Indie a Srí Lanky, té‑
měř uprostřed Indického oceánu, leží 
malebné ostrovy Maledivy. Maledivy 
ročně navštíví okolo 1 500 000 turistů 
a tento počet stále roste. Pro Maledivy je 
typické tropické klima, které je od květ‑
na do listopadu přerušené pouze mon‑
zuny. Potápět se dá po celý rok. Během 
monzunového období přichází déšť. Pr‑
šet může pár minut, půl dne anebo také 
celý den. Pro potápěče není počasí extra 
důležité a ani prioritním kritériem, spíš 
to, co tu pod vodou a kdy je možné vidět. 
A v tom se termíny, i jednotlivé atoly a os‑
trovy od sebe liší. V kanálech mezi os‑
trovy a atoly se můžete setkat s hodně 
silnými proudy, což zvyšuje pravděpo‑
dobnost, že spatříte velké mořské živo‑
čichy, jako například žraloka spanilého 
či sibu skvrnitou, kterými jsou Maledi‑
vy proslulé. Přírodní koráli jsou v někte‑
rých místech naprosto ohromující a jsou 
zde považováni za jedny z nejkrásnějších 
na světě. Místní potápěči tvrdí, že před 
deseti či patnácti lety byly zdejší korálo‑
vé útesy ještě krásnější, nedotčené tolik 
turismem. Četná hejna útesových ryb 

nám jen dokreslují obrázek pod vodou. 
Běžně tu potkáte desítky až stovky chňa‑
palů modropruhých, kranasů šestipru‑
hých, netopýrníků a dalších. Občas se tu 
porozhlíží barakudy, tuňáci, siby skvrni‑
té či žraloci spanilí, stejně tak jako stov‑
ky klaunů v sasankách fialové, růžové 
a tyrkysové barvy, které můžeme vidět 
téměř při každém ponoru. Pokud máte 
štěstí, mohou vám Maledivy nabídnout 
jednoho z nejpozoruhodnějších obyva‑
tel oceánu, žraloka obrovského (velrybí‑
ho Rhincodon typus), dorůstajícího běž‑
ně do délky deseti až dvanácti metrů. 
Největší žijící zástupce žraloků na svě‑
tě je zároveň jedním z nejpřátelštějších 
mořských živočichů, neboť se živí pou‑
ze drobnými oceánskými tvory, malými 
rybkami a planktonem. Tato zajímavá 
paryba se může dožít 60, ale i 150 let. Té‑
měř třetina populace Malediv žije v Male, 
hlavním městě země, kde žije přibližně 
160 000 (2014) lidí na pouhých 6,8 km2. 
Na malém kousku země stojí vedle sebe 
početné výškové budovy, které musí po‑
jmout masy lidí.

V domově Nidhan miyaru

V závěru naší expediční výpravy nás če‑
kal Vaavu atol a nejméně obydlený lo‑
kální ostrov Thinadhoo. V dešti a v pod‑
večer jsme připluli rychlolodí na další 
ostrov Thinadhoo. Přivítat nás přišlo 
několik zaměstnanců hotelu Plumeria 
Maldives včetně manažera hotelu a šéfa 
potápěčského centra. Naše zavazadla na‑
ložili na větší vozík (na celém ostrově je 
zakázán provoz motorových vozidel) 
a odvezli do hotelu Plumeria, kam jsme 
po pár metrech došli sami. Ihned jsme 
byli ubytováni a na pokoji si dali výbor‑
nou italskou kávu. Nejčastějšími klienty 
tohoto ostrova a hotelu jsou právě Italové, 
úroveň tohoto nového hotelu je velmi vy‑
soká. Manažer hotelu projevuje skutečný 
zájem o naše požadavky a zájmy a Isaac 
z potápěčského centra nám už plánu‑
je ponory na dny další. Cítíme se krá‑
lovsky, obletováni ze všech stran k naší 

spokojenosti. Areál hotelu je obrovský 
a nabízí širokou škálu dalšího využití. 
Kromě vlastního potápěčského centra 
hotel nabízí i půjčovnu vybavení na pro‑
vozování řady vodních sportů. Restau‑
race je venku a je možné si dohodnout 
i stůl přímo na břehu moře. Odtud po‑
zorujeme běžně malé černocípé žraloky, 
bělocípé, různé druhy rejnoků, murény 
a další mořské živočichy. Všude kolem 
jsou relaxační zóny, houpačky, lehátka, 
přístřešky s křesílky, vše pro blaho tu‑
ristů. Pokud sem jedete s dětmi, budou 
obletovány jako květinky hejnem včeli‑
ček. Děti jsou tu vítané a hýčkané. Hotel 
má i svůj bazén s velkou nafukovací ka‑
čenkou pro řádění dětí. Naše skupinka 

nepatří mezi plážové povaleče, a tak pro‑
zkoumáváme okolí. V areálu nacházíme 
půlročního papouška a zachráněného 
dravce, kteří se od nás nechávají hladit. 
V potápěčském centru se nemůžeme na‑
bažit malých miminek karet, které za‑
chránili místní z pláže ještě jako vajíčka. 
Za pár měsíců, až povyrostou, je vypustí 
zpět do moře. Ani kvůli těm želvičkám 
nezakládají žádné organizace Kura kura 
jako se to dělo jinde. Vše se děje nezišt‑
ně. Kam hotelový komplex nesahá, tam 
stojí pár domků místních. Kluci hrají na 
hřišti kriket a po deseti minutách chůze 
jdeme už buší na konec ostrova. V buši 
divoce žijí kočky, slepice a kohouti. Div‑
ná sestava, ale viděli jsme na vlastní oči. 
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Na konci ostrova je nádherný západ slun‑
ce a najdete tu také bikini beach. V ho‑
telové restauraci je pestrý výběr z jídel, 
cpeme se čerstvými rybami a místními 
specialitami, je to radost pohledět. Jedi‑
né, co nám občas schází, je sklenka vína 
nebo piva. Že neschází jen nám, dokazují 
třeba nálezy odpadků na sand bank, kde 
v igelitce vidíme prázdné plechovky Hei‑
nekena a na pláži nacházíme prázdnou 
lahev od vodky. Zvyk je železná košile, 
ale protože nejsme alkoholici, zvládá‑
me to i s vodou. V hotelovém komplexu 
se stále něco staví a buduje, stejně jako 
všude na Maledivách. Chcete ‑li se nechat 
rozmazlovat a hýčkat, chcete ‑li uspoko‑
jit váš nepotápěčský doprovod, zaměst‑
nat své děti, užít si potápění se žraloky 
a své jazýčky nechat mlsat dobroty míst‑
ní kuchyně, jste tu správně.

Hotel a potápěčské 
centrum Plumeria

Co je na tomto ostrově tak úžasného kro‑
mě luxusního hotelu a super jídla? Potá‑
pění. Lidi v potápěčském centru i jimi 
vybrané lokality nemají chybu. To, co vi‑
díme v úžasu pod vodou, je i díky polo‑
ze ostrova. V jeho okolí je řada kanálů se 
silnými proudy, které milují velké pela‑
gické ryby a paryby. Proto máme mož‑
nost vidět na každém ponoru plno čer‑
nocípáků, útesových žraloků, hejna sib, 
hejna barakud i tuňáků, metrové a vět‑
ší rejnoky, velké napoleony, spící rezavé 
žraloky, karety a jiné skvosty podmoř‑
ského světa. Zkusili jsme i noční šnor‑
chlování hned u hotelu, kde se prohánějí 
černocípáci. Podívanou i pro nepotápěče 
je určitě krmení paryb ze zbytků z hote‑
lové kuchyně. Mezi 17–18 h zpravidla na‑
hází do moře hned u hotelu zbytky ryb, 
kde už na ně čekají žraloci a rejnoci. Vi‑
děli jsme tu proplout a zapojit se do hosti‑
ny asi 20 velkých paryb. Kolem 21 h sem 
prý často připlouvá i žralok citrónový. 
Místní odhadují jeho délku minimálně 
na čtyři metry. Bohužel my jsme to štěstí 
neměli. Jinak na všechny lokality se jezdí 

po snídani potápěčskou lodí, plavba trvá 
od 10 do 40 minut. Zpravidla nás dopro‑
vází hejno delfínů. V okolí ostrova je ně‑
kolik kanálů s hloubkami od 20–55 metrů. 
My jsme se potápěli na těchto lokalitách, 
které můžeme vřele doporučit.

Seznam lokalit

Kuda Kandu – max. 30 m, korálový útes 
s kanálem, někdy je tu silný proud
Devana Kandu – max. 25 m, kanál, žra‑
loci, siby, tuňáci
Miyaru Kandu – max. 40 m, kanál, žra‑
loci whitetip
Hulhidhoo Kandu – max. 55 m, ka‑
nál s jeskyňkami, žraloci, barakudy, 
napoleoni
Tinwana Kandu – max. 40 m
Digga Giri – korálový ostrůvek, okolo 
max. 25 m hloubka
Dekunu Kandu – max. 30 m
Hilidhoo Kandu – max. 34 m

Srílanský rybářský vrak lodi In Kuda 
Falhu, který z části vyčnívá nad hladi‑
nu. V bouři loď narazila na mělčinu u ko‑
rálového útesu.
Potápěčskou peckou tady pro nás byly 
hlavně siby, žraloci a rejnoci. Třešinkou 
na dortu bylo noční potápění se zrzavý‑
mi žraloky spojené s jejich krmením. 
Pojďme se na naše krasavce podívat blíže.

Siba

Siba síťková neboli netopýří (Aetomylae-
us vespertilio) a siba skvrnitá nazývaná 
též jako manta leopardí dosahující dél‑
ky až 230 cm a rozpětí až 330 cm (Aeto-
betus narinari). Tělo siby je asi dvakrát 
širší než její délka. Bičovitý ocas je velmi 
dlouhý, za hřbetní ploutví na jeho násad‑
ci se nachází až 6 jedových trnů. Hlava 
je opatřena rypcem, který slouží k vyrý‑
vání potravy i k obraně, na spodní stra‑
ně je příčně umístěná tlama s řadami 

plochých zubů, které slouží k drcení sko‑
řápek korýšů a škeblí. Živí se škeblemi, 
garnáty, kraby, hlavonožci a menšími 
rybkami. Sama se stává kořistí žraloků. 
Siby jsou vejcoživorodé, po 12 měsících 
březosti rodí až 4 mláďata, která mají 
rozpětí 17 až 35 cm.

Krmení divoké zvěře

Žralok rezavý/žlutohnědý 
(Nebrius ferrugineus)
Jméno rodu Nebrius je odvozeno od řec‑
kého slova nebris nebo nebridos, což zna‑
mená plavá kůže. Druhové epiteton ferru-
gineus je latinsky „rezavě zbarvené“. Mezi 
další běžné názvy pro tento druh pat‑
ří: obří ospalý žralok, paní X (název ra‑
zil žraločí rybář Norman Caldwell v roce 
1930 pro tehdejší neidentifikované aus‑
tralské exempláře), zdravotní sestra, re‑
zavá máčka, rezavý žralok, ospalý žra‑
lok, plivací žralok a žralok žlutohnědý, 
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v Česku je známý i jako žralok chůvička. 
Maledivci ho nazývají Nidhan miyaru – 
spící žralok. Pozor: neplést tento druh 
s podobným žralokem vouskatým (Gin-
glymostoma cirratum).
Tento noční lovec pomalým tempem 
proplouvá nad mořským dnem v tep‑
lých mělkých tropických vodách. Bě‑
hem dne působí lenivým dojmem. Čas‑
to bez hnutí odpočívá na dně, pumpuje 
vodu do žaber a hlavu skrývá pod korá‑
lovým převisem, útesem, pod vrakem, 
v jeskyních nebo ve skalních štěrbinách 
korálového útesu. Má tendenci trávit den 
odpočinkem osamoceně anebo s hro‑
madou dalších jedinců uvnitř jeskyní 
nebo pod římsami. Někteří jedinci mo‑
hou být aktivní i během dne. Po setmě‑
ní se mění v samotářské aktivní plavce 
a dravce, kteří prohledávají mořské dno, 
v pátrání po kořisti jim pomáhá množ‑
ství citlivých vousků kolem tlamy. Při 
lovu využívá silnou sací sílu k extrakci 
kořisti z vnitřních otvorů a trhlin.
Díky malé tlamě vypadá žralok neškod‑
ně, má však v záloze neviditelnou taj‑
nou zbraň, tou je schopnost rychle na‑
sát kořist. Ve dne žraloci přespávají ve 
větších skupinách skryti v korálových 
útesech nebo mangrovových porostech: 
patří k druhům, které se k dýchání ne‑
potřebují pohybovat.
Ústní otvor je poměrně malý, mohou 
tedy lovit jen menší živočichy: rejnoky, 
čtverzubce, chobotnice, langusty a pláš‑
těnce. Dokážou chytit i rychlou rybu tím, 
že ji nasají s proudem vody: vydávají při‑
tom hlasitý mlaskavý zvuk. Žralok re‑
zavý je jeden z mála živočichů, který se 
specializuje na lov chobotnic. Živí se 
hlavně chobotnicemi, olihněmi, kraby, 
jinými bezobratlými živočichy, mořský‑
mi hady a rybami. Mezi další potravu 
patří mořští ježci, korýši – humři, malé 
ryby (bodloci, chňapalové a jiné kost‑
naté ryby). Žralok plave při lovu těsně 
nade dnem a strká hlavu do děr a pod 
balvany, kde vyhledává ukrytou kořist. 
Když ji objeví, rozšíří svůj velký svalna‑
tý hltan a vytvoří silný negativní tlak, 



který nasává kořist do úst i s okolním 
pískem a vodou. Tato paryba dosahu‑
je délky mezi dvěma až třemi metry 
a hmotnosti okolo 100 kg, i když exis‑
tují zprávy o čtyřmetrových a větších 
kusech a hmotnosti přes 150 kg. Sami‑
ce bývají větší než samci. Má širokou 
a zploštělou hlavu, hřbetní stranu těla 
má zbarvenou do hněda a břišní světlou. 
Po obou stranách tlamy má dlouhé smy‑
slové vousky, které mu pomáhají najít 
kořist. Spirakula (pomocný dýchací ot‑
vor umístěný za očima) jsou menší než 

oči. Obě hřbetní ploutve mají trojúhel‑
níkovitý tvar. První je větší než druhá 
a je zhruba nad břišní ploutví. Žralok re‑
zavý je loven komerčními i sportovními 
rybáři. Není nebezpečný, ovšem v pří‑
padě obtěžování je schopen v sebeob‑
raně zaútočit. Je vejcoživorodý, mláďa‑
ta rodí zhruba 40 cm dlouhé. V jednom 
vrhu může mít 4 i více mláďat. Hlavní‑
mi predátory jsou žralok tygří a člověk. 
Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN 
Red List ho řadí mezi zranitelné druhy 
po celém světě.

Řada hotelů nabízí šnorchlování nebo 
potápění s těmito žraloky. Součástí vý‑
letu je často i krmení žraloků. S nimi se 
tam seskupují i černocípí a bělocípí žra‑
loci, rejnoci a velcí kranasové. Může se 
jich sejít k hostině i kolem 50–100 kusů, 
to není nic neobvyklého. My jsme si tuto 
podívanou užili do sytosti, žraloci plava‑
li okolo nás, mezi námi, nad námi, byli 
všude. Často se nás dotkli, vrazili do nás 
anebo nás minuli jen o pár centimet‑
rů. Cena za tuto podívanou se pohybu‑
je okolo 50–60 USD.

Autorizovaný zástupce pro ČR a SR

Přenosný PE 100 skladem

 

www.kompresservis.cz



Závěr naší expediční 
trilogie o Maledivách

Jaký čeká osud korálového souostro‑
ví? Jak se změní za pár let panenská 
čistota zdejších ostrovů, které se sta‑
ly vysněnou cílovou destinací turistů 
z celého světa? Donedávna zakázané 
ostrovy, v dobách středověku nazývané 

mušličkovou bankou Indického oce‑
ánu, s jediným islámským místem na 
celém světě, kde jsou mešity stavěny 
ne směrem k Mekce, nazývané v mi‑
nulosti i pohřebiště lodí, poškozené vl‑
nami tsunami. Zmizí tento vysněný ráj 
z map světa? Nečekejme a objevujme 
krásy a panenskou přírodu i podmoř‑
ský svět, dokud to jde.

Kontakt

Organizace výpravy
CK other way holiday
www.otherwayholiday.com

Ubytování
Hotel Plumeria Maldives
www.plumeriamaldives.cz

Potápění
potápěčské centrum 
Plumeria Diving & Waters Sports Centre
www.plumeriamaldives.com/diving

Videa z naší cesty můžete vidět na FCB 
profilu časopisu BUDDY Potápění. n
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