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SIPADAN je malý (600 x 250 m) ostrov sopečného 

původu v Celebeském moři, cca 36 km východně od 

Bornea (směrem na Filipíny). Administrativně patří 

k Malajsii a již od roku 1933 je přírodní rezervací. V roce 

2004 byly 4 zdejší hotely (s potápěčskými základnami) 

vládou uzavřeny a  vymístěny na okolní ostrovy. Od té 

doby je ostrov neobydlený (je zde jen malá vojenská 

základna). Potápění je zde možné pouze na speciální 

povolení, které není snadné získat (mluvil jsem 

s potápěčem, který zde byl týden a pouze jeden den se 

potápěl na Sipadanu). 
 

 



Sipadan se nachází již mimo kontinentální šelf, což 

znamená, že hloubka jeho stěn padá mimo jakékoli 

myslitelné hloubky sportovních potápěčů. Rozsáhlý 

korálový pokryv vrcholu někdejší sopky z něj vytváří 

vítané útočiště jak pro obyvatele hlubin, tak i korálových 

útesů (podobně jako Brothers v Egyptě, jen výrazně 

větší). Na noc musí všechny lodě pryč (většinou na 

sousední ostrov Mabul), aby si moře mohlo taky trochu 

odpočinout… 

 
 

  
 

Potápěči zde mohou potkat obrovská hejna barakud, kranasů, chrochtalů, ploskozubců vysokočelých, murény, želvy, 

žraloky bělocípé, spanilé, kladivouny a při troše štěstí i velrybáky. Zajímavostí zdejších mělčin je chobotnice 

kroužkovaná – nesahat, je prudce jedovatá.  

 

  
 

Namísto dlouhého povídání bude možná nejlepší mrknout na dvě krátká videa (viz výše). K dispozici budeme 

mít úplně novou (listopad 2019) loď pro 10 potápěčů MY CELEBES EXPLORER 9. Je to jediná safarová loď 

operující ve zdejší oblasti a jako jediná má k dispozici povolenky na potápění na Sipadanu pro všechny dny.  

 

  

https://youtu.be/knakpXgVHbQ
https://youtu.be/sUWMU3PjsCs


 

 

 

 

Cena  53 900 Kč  zahrnuje:  

• 6 dní/5 nocí s plnou penzí na MY MY CELEBES EXPLORER 9 

• Transfer z letiště Tawau do Semporny (přístav) 

• 12 ponorů na Sipadanu + 3 ponory na ostrově Mabul  

• Povolenku na potápění Sipadanu 

• V případě zájmu též půjčení potápěčské výstroje (kromě počítače a baterky) 

• Příspěvek na ochranu moří oceánů v rámci projektu Hope4Ocean 

Cena nezahrnuje: 

- letenku Praha - Tawau – Praha včetně letištních poplatků momentálně cca 23.000 – 25 000 Kč 

- pojištění 

- alkoholické nápoje  

- bakšiš  

- náklady na případnou možnou potulku po Borneu po skončení potápěčského programu 

  

 

Pozor : mít povolenku na potápění na Sipadanu po celou dobu pobytu je něco zcela výjimečného. Běžné je, 

že ji podaří získat pouze na jeden či dva dny v týdnu !!! 

 

Pro podrobnější  info volejte na 774-832315 nebo pište na milos.chlapek@divingincuba.cz 

 

 

https://www.divingincuba.cz/zajimavosti-a-aktuality/144-hope-4-ocean

