
 

VELKÉ SÚDÁNSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ  2022 

 

11 dní jedinečného potápění v nejzachovalejší části Rudého moře 

24.3. - 5. 4. 2022  (PRIMETIME)    MY TALA     

 

Kontrolní otázka: „Kde natočil J.-Y. Cousteau svůj oskarový celovečerní  film Svět bez slunce ?“ 

 

 

Pokud se rozhodnete zapotápět se na nejzachovalejších 

korálových útesech v Rudém moři, musíte vyrazit do Súdánu. 

Díky své odlehlosti a komplikovaným možnostem cestování 

nabízejí zdejší korálové útesy ochutnávku toho, jak vypadalo 

Rudé moře před rozmachem potápěčské turistiky. Jestliže 

v Egyptě brázdí vlny několik tisíc potápěčských lodí, ty 

súdánské spočítáte na prstech rukou. 

 

Není to náhoda, že právě zde postavil J.-Y. 

Cousteau svou podmořskou vesnici Precontinent 

II (někdy též Conshelf II), kde  v roce 1963 

pobývalo pět průkopníků saturačního potápění 

měsíc bez vynoření na hladinu. Dnes se z této 

podmořské vesnice zachovaly pouze relikty, jako 

např. garáž pro miniponorku (na obrázku), 

pozorovací žraločí klec apod. A stejně tak není 

náhoda, že právě zde natočil Cousteau svůj 

oskarový film Svět bez slunce (cena za nejlepší 

dokument za rok 1964). Zajímavostí je, že v této 

podmořské vesnici bylo dovoleno kouření i pití 

alkoholu… (ve filmu devátá minuta) 

 
 

Zbytky projektu Précontinent jsou pouze jednou z mnoha potápěčských zajímavostí, které Súdán nabízí. V Súdánu je 

možné potápět nepřeberné množství korálových útesů plných života, hlubokých stěn a vraků a v žádném případě se 

během jednoho safari všechno zajímavé stihnout nedá. Je proto velmi důležité naplánovat itinerář správně jak 

z hlediska navštívených míst, tak i zvoleného ročního období (každé je na něco). Legendární lokalitou je např. mělký 

riff Mesharifa na severu, kam se v říjnu připlouvají pářit manty (jindy tam nejsou) – na druhou stranu však v říjnu je 

zde tak teplá voda, že se žraloci stahují do hloubek přes 70 m a naděje na setkání s nimi (v rozumné hloubce) jsou 

mizivé.   

 

https://youtu.be/4mp0PA-O_4c


 

 

My z Port Sudánu nejprve zamíříme na sever na první žraločí 

dostaveníčka – na dvě klasické severní pecky Shaab Rumi 

(se zbytky Precontinentu II) a Sanganeb. Poté se obrátíme 

k jihu, směrem do oblasti odlehlého suakinského  souostroví. 

Zde navštívíme jižní pecky Jumna (nejznámější sudánská 

lokace na kladivouny) a Shaab Ambar a pokud nám to počasí 

(a kapitán) dovolí, mrkneme se ještě kousek dál směrem 

k Protector Reef a Dahrad Abid (u erytrejských hranic). Pak 

se vydáme na cestu zpět k Port Sudánu, kde naše safari 

stylově zakončíme ponorem na nejhezčím vraku na světě – 

Umbria. Umbria je vrak italské lodě s vojenským materiálem 

z roku 1940. Krásně porostlá korály, nikdo na ní nezahynul 

(poté, co vypila všechno víno a udělala díru do lodi se italská 

posádka vzdala Britům 😊)    

 

  
 
V průběhu safari se zapotápíme na doposud stále nedotčených korálových útesech plných ryb, přičemž budeme mít 

možnost potkat žaloky útesové, bělocípé, kladivouny, vouskaté, delfíny, manty, murény, želvy, barakudy, velké 

kanice, kranase, napoleony… prostě všechno. 

 

  

 



  

 

  

 
Zázemím pro naše velké súdánské dobrodružství bude 37 m  dlouhá luxusní loď MY TALA pro 22 lidí. 

 

 
Na lodi je k dispozici 25 monolahví, 10 dvojčat, 10 stage lahví. Plní se vzduchem, nitroxem a trimixem. Na potápění 

budeme vyrážet třikrát denně (první a poslední den plavby jen 2 ponory) a je zde nutno sem tam počítat i s proudy 

(driftové ponory) a je dobré sebou mít proudové háky a zcela bezpodmínečně též bójky. 



  
 

  

 
Cena  1 950 EURO/os.  zahrnuje:  

• Transfer letiště Port Sudán – loď – letiště Port Sudán 

• 11 x ubytování v dvoulůžkové kajutě na luxusní lodi M/Y TALA s plnou penzí 

• Káva, čaj, voda a ovoce (banány) po celou dobu pobytu na lodi 

• 30 - 40 famosních ponorů  podle situace a sil  

Cena dále zahrnuje náš společný příspěvek na ochranu moří a oceánů v rámci projektu Hope4Ocean 

 

Cena nezahrnuje: 

- letenku Praha – Port Sudán – Praha včetně letištních poplatků (cca 25.000 Kč) 

- pojištění potápěčské + cestovní + covid pojištění 

- alkoholické nápoje na baru 

- bakšiš (min. 70 USD/os.) 

- sudánská víza, taxy a místní poplatky 520 EURO (k placení na místě podle pokynů súdánských partnerů) 

- NITROX 6 EUR/den 

- bakšiš cca 80 USD 

  

Akci pořádají 

                                     &                                                                               

 

Více info na tel. 774-832315 nebo milos@hope4ocean.com 

 

https://www.divingincuba.cz/zajimavosti-a-aktuality/144-hope-4-ocean
https://www.luxuryyachtmaldives.com/my_duke_york.php

