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Montenegro - Černá Hora - potápění pod horským masivem   

17.6.2023 – 25.6.2023  

Ahoj potápky,   

A máme tady opět z dalších krásných výletů, po roce zavítáme do Boky Kotorské v Černé Hoře. Kotorský 

záliv je největší přírodní záliv na jihu Jaderského moře a dělí se na  čtyři menší zálivy – Hercegnovský, 

Risanský, Kotorský a Tivatský. Jeho délka je celých 28km a  v nejužším místě má 350m. Rozloha tohoto zálivu 

nám nabízí mnoho potápěčských lokalit od  přírodních útesů okolo ostrova Mamula, přes bezpečné 

podvodních jeskyně a garáže pro ponorky, až po mnoho vraků. Vraky se zde nacházejí od rekreačních 

hloubek, až po náročné hloubkové ponory vyžadující technické certifikace. Pro milovníky podvodní 

archeologie - můžeme navštívit zatopené tržiště kde se stále ještě nachází zbytky starých amfor.   Lokality 

na kterých se budeme  potápět, budeme vybírat vždy ráno v den odjezdu podle aktuálních povětrnostních  

podmínek.   

V plánu výletu naleznete stručný popis toho co nás čeká, pokud vám bude někde něco  chybět, rádi 

vám odpovíme.   

Plán výletu:   

16.06.2023  

Ti z vás kdo letí, mohou přesunout svojí potápěčskou výstroj nejpozději do 13:00 hodin do našeho 
potápěčského centra. Zajistíme přepravu vašich zavazadel autem do Černé  Hory , tak abyste cestovali na 
“lehko”. 

 

17.06.2023 

Odpolední příjezd do Herceg Novi. Pro ty kteří přilétají, bude zajistíme transfer z letiště.  

Ubytování a krátký briefing o okolí.   

18.06.2023  

Volný den – pro zájemce připravený canyoning. Na Canyoningu vás čeká několik sjezdů nebo seskoků z 

vodopádů, z nichž největší má 14m. Vše je za doprovodu jednoho z nejzkušenějších Černohorských 

horolezců a tento výlet pro dobrodružné povahy nesmí chybět na vašem bucket listu. Canyoning není v 

ceně výletu a cena je v závislosti na počtu zájemců. Orientační cena je 100Eur. Prosím, pokud máte 

zájem, dejte nám vědět do 10.5.2023, abychom včas zařídili rezervaci.   



Manta & Seals Dive Center 
Kořenského 5, Praha 5 
mail: info@dcmanta.cz 

 

Diving club Manta s.r.o., Zborovská 1050/22, Praha 5 - Smíchov, IČO: 03583627  

mob: +420 602 256 451 (Tomáš Lev), +420 607 870 399 (Petr Mikulenka)  

 
19.06.2023   

9:00 – sraz v dive centru, fasování výstroje, rozdělení do buddy teamů, 2x check ponory  ze břehu na Boka 

Beach  

15:00 – 16:00 předpokládaný konec ponorů a volný program   

20.06. – 23.06.2023  

2 ponory z lodě na otevřeném moři v hloubkách mezi 15 – 35m, dle kvalifikací či případných 

specializačních kurzů. Mezi ponory je možná zastávka na pevnině spojená s návštěvou restaurace či 

rychlého  občerstvení.   

V cca 16:30h návrat na základnu, odsolení, úklid výstroje a volný program.   

24.06.2023   

Dekompresní den – volný program. Možnost výletu do Perastu a Kotoru.   

25.06.2023  

Odjezd – check-out z ubytování v 10:00h.   

O ubytování:   

Máme rezervované ubytování v soukromých apartmánech po dvou osobách. Tři se nacházejí  v přízemí 

budovy bez výhledu na moře s větší terasou. Další tři apartmány se nachází v prvním patře s částečným 

výhledem na moře a malým balkonem. Všechny jsou s jednou ložnicí s dvoulůžkem, kuchyňským koutem 

a koupelnou se sprchou. Je možné objednat přistýlku. V kuchyni je k dispozici  elektrický sporák, lednice, 

drobné kuchyňské vybavení, talíře, šálky, příbory. Ve studiu se nachází TV s místními programy. WiFi k 

dispozici. Parkování zajištěno.  
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O potápění:   

Zde několik málo lokalit z nepřeberného množství:  

Patrol boat - vrak:  

Jeden z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších vraků v Černé Hoře, krásná hlídková  loď postavená v 

roce 1952 uvnitř Titovy loděnice Kraljevica. Sloužila jako loď pro  průzkum a bezpečnostní ochranu hranic 

staré Jugoslávie. Aktivní do roku 1972 a potopila  se v roce 1986.  

V roce 1983 byl člun použit jako cíl vojenské praxe a byl zasažen při akčním výcviku na  otevřeném moři. 

Brzy po cvičení byl zatažen do zátoky Zanjic, kde klesl na pískové dno  do hloubky 24 metrů.  

Higins - vrak:  

Vrak dřevěného torpédového člunu Higins. Nachází se 32 metrů hluboko pod hladinou  poblíž rybářské 

vesnice Rose. Loď Higins byla postavena na ostrově Korčula v roce 1952.  Tato loď byla navržena 

americkou společností a na podobné lodi sloužil JF Kennedy  během druhé světové války. Délka je 23,7 

metrů, šířka je 6,24 metrů.  

Tihani - vrak:  

Tihani je největší vrak dostupný pro potápění ležící v hloubce 40 metrů. Nachází se hned  vedle ostrova 

Mamula na vrcholu Dobrec.  

Loď byla postavena v terstské loděnici „Stabilimento Tecnico Triestino“ v roce 1907. Od  roku 1908 se 

plavila pod vlajkou Rakouska-Uherska jako nákladní loď, která se starala o  olej a brikety pro stroje 

parních strojů. V roce 1912 byla loď „Tihani“ potopena na své  poslední cestě, když narazila na vrchol 

Arza.  

Jacubic cave – jeskyně: Hloubka 18m 

Blue cave – jeskyně: Hloubka 7-25m  

Poseidon´s city – jeskyně: Hloubka 8-30m 
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Herceg Novi:   

Herceg Novi leží u ústí boky Kotorské do Jaderského moře, poblíž hranic s Chorvatskem a  Bosnou a 
Hercegovinou (ta se nachází dále od moře). Navazuje na městečko Igalo. Před  vlivy z vnitrozemí je chráněn 
vysokým horským masivem pohoří Orjen. Město Herceg Novi založil roku 1382 bosenský král Tvrtko I. za 
účelem zlepšení  obchodních vztahů (konkurence pro Dubrovnik) a střežení Boky Kotorské. Původně se  
jmenoval Sveti Stefan podle zdejší pevnosti, přízvisko Novi zřejmě vzniklo díky tomu, že  město je ve zdejší 
oblasti jedním z nejmladších.  

Ceny:   

Potápěč s ubytováním: 19.900,-Kč  

 

V cenách je obsaženo:   

Ubytování od 17.6. do 25.6.2023 (8nocí)  

1 den potápění ze břehu (2 ponory)  

4 dny potápění z lodi (8 ponorů)   

Půjčovné lahví a olova  

Vzduch na všechny ponory   

Pronájem lodi včetně kapitána  

Úschovna výstroje (dive centrum)  

Pitná voda po dobu výletů na lodi 

Doprovod Instruktora / Divematera Manta & Seals Dive Center    

V cenách není obsaženo:  

Pojištění cestovní  

Pojištění potápění   

Stravování 

Doprava z Prahy do Černé Hory a zpět  

Půjčovné potápěčské výstroje  

Covid testy (dle aktuální situace)  
 

Co sebou:   

1/ Potápěčská výstroj, včetně PC, řezacího nástroje, světla, bojky a reelku. Možnost zapůjčení v Manta & 

Seals Dive Center“ – prosíme o předchozí  rezervaci do 10.5.  

2/ vlastní PC, bojku, reelek (povinné). S bojku byste měli umět ovládat, budeme dělat ponory  na 

otevřeném moři a většina ponorů by měla být ukončena vypuštěným bojky. Bojka minimálně jedna do 

buddy teamu, nejlépe každý vlastní.   

Počítač, každý svůj vlastní.   
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3/ doporučení – na lodi může foukat, tedy čepice přes uši a větrovka se může hodit   

4/ budeme mimo EU – tedy zařiďte si tarif a data v mobilu.  

5/ náhradní oblečení a kartáček na zuby nezmiňujeme 🙂     

6/ krém na opalování s vysokým faktorem  

7/ jídlo – osobně stravování budu řešit na místě. Vše je cenově podobné jako zde, v ulici je 

pekárna i potraviny.   

8/ pas, pojištění cestovní + potápěčské  

9/ Covid doklady / prokázání bezinfekčnosti, očkování (aplikace Tecka) - dle aktuální situace  

 

Doporučení:   

Většinu ponorů se budeme potápět na otevřeném moři (i Boka Kotorská je počítána za  otevřené moře) a 

to v hloubkách 15 – 35m. Lokality budeme vybírat dle kvalifikací, které  můžete potápět. Abychom se 

však podívali na zajímavější lokality a hlubší vraky, doporučuji  mít minimálně následující kvalifikace:   

- podvodní navigaci   

- hloubkové potápění   

- vrakové potápění / advanced vrakové potápění   

- zacházení s bojkou   

Místní Dive Centrum si vyhrazuje neumožnit ponor potápěčům, pokud nebudou mít na danou 

lokalitu potřebné znalosti, či kvalifikaci.  

Nabídka specializací a kurzů, které lze zakončit na místě:  

SSI Navigace  

SSI Hloubkové potápění do 40m  

SSI Vrakové potápění / SSI Advanced vrakové potápění 

Manta&Seals Dive Center – Scuba Skills Update - Zacházení s bójkou  
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Platby:  

1. Záloha ve výši 50% splatná do 24.2.2023  

2. Doplatek splatný do 5.5.2023   

 
Platbu prosím převeďte na číslo účtu: 2801172450 / 2010 
Do zprávy příjemce uveďte: vaše jméno + Montenegro  202306 

Variabilní číslo: uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR    

 

Zároveň berte na vědomí, že rezervace je nevratná – tedy při stornování výletu po datech jednotlivých 

záloh 24.02.2023 z vaší strany, částka propadá. Je však možností svojí účast někým nahradit, což je ale 

v kompetenci původního rezervujícího.  

 

V případě dotazů či nejasností jsme vám plně k službám.  

Za Manta & Seals Dive Center 

Tomáš a Petr   

 

 


