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    V í táme Vás na     chorvatském Jadranu

Jaderské moře představuje od pradávna nejbližší mořskou cestu ze středního 

Mediteránu a center velkých antických civilizací do severních oblastí a do střední 

Evropy. Je to důležité místo dějinných událostí - na jeho pobřeží lze nalézt nesmazatelné 

stopy všech období rozvoje světové a evropské civilizace – jak na pevnině, tak i pod 

modrou hladinou. Kosmonauti si všimli, že světová moře mají skutečně takovou barvu, 

jakou udává i jejich jméno: Rudé moře je skutečně rudé, Černé moře má černou barvu, 

zatímco Jaderské moře – je skutečně modré moře. Pobřeží Jaderského moře v sobě svou 

konfigurací a členitostí zahrnuje všechny geologické rozmanitosti Středozemí. Tisíce 

let je průsečíkem všech cest, které spojují Evropský a Asijský region (Blízký východ), 

zde se nalézají i nejstarší stopy vytváření západní civilizace a klimaticky chráněno 

Alpami zachovává teplé středozemní klima daleko na sever evropské pevniny. Proto 

je chorvatské pobřeží Jadranu považováno za jedinečný příklad sjednocení bohatství 

Středozemí – nejen pro svou historii, ale i pro přírodní krásy.

Obecné údaje a charakteristiky
Jaderské moře (ang. Adriatic Sea; it. Mare 
Adriatico, Adria) je součást Středozemního moře 
specifická tím, že zasahuje hluboko do evropské 
pevniny mezi dlouhými břehy Itálie a Chorvatska. 
Tím je Jadran část Středomoří, která je střední 
Evropě nejblíž a nejdostupnější. Jeho východní 
pobřeží, chorvatský Jadran, je jeho nejčlenitější 
částí s celkem 1244 ostrovy, ostrůvky a útesy, s 
celkovou délkou pobřeží 6278 km a povrchem 
138 595 km2, s největší hloubkou 1330 metrů 
(jižní jaderský práh) a s výjimečnou průhledností 
moře až do hloubky 50 metrů. 
Teplota moře se mění v průběhu roku, v zimě 
se pohybuje mezi 7 a 10°C, ale průměrná 
teplota při hladině činí v letních měsících 21 
až 26°C, zatímco teplota v hloubce 20 až 30 
metrů (průměrná hloubka potápění) je téměř 
vždy v průběhu roku stejná a činí asi 16 až 17°C. 
Slanost moře je 38,32 promile a rozdíl mezi 
přílivem a odlivem se pohybuje mezi 40 cm (v jižní 
části Jadranu a v Dalmácii) a nejvýše 1 m v Istrii.
Jadran se pokládá za jedno z klidnějších moří, 
bez velkých vln a silných mořských proudů. 
Výška mořských vln činí v průměru 40 až  
150 cm, nanejvýš však 4 až 5 metrů při špatných 
povětrnostních podmínkách na otevřeném moři. 
Rychlost mořských proudů činí přibližně 0,5 
uzlu a jen někde může dosáhnout při zvláštních 
povětrnostních podmínkách až 4 uzlů.
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Klenotnice chorvatského a evropského 

bohatství

Po dlouhá léta byla severní oblast jaderského 

pobřeží (Istrie a Kvarner) turistům dostupnější, 

což činilo turistickou sezónu delší, zatímco 

Dalmácie měla kvůli špatné dopravní 

dostupnosti kratší, ale intenzivní sezónu v 

průběhu července a srpna. Neadekvátní 

dopravní dostupnost měla vliv i na ostatní 

prvky rozvoje cestovního ruchu, takže velká 

část dalmatského pobřeží je stále ještě řídce 

osídlena, nezastavěna a je zachována v 

původním přírodním stavu. Právě tyto přednosti 

chorvatského divokého a nepokořeného 

pobřeží, které je omýváno průzračným a 

čistým mořem jsou komparativní přednosti, 

které skuteční milovníci přírodní přímořské 

a podmořské krásy hledají v nečetných 

zbývajících přímořských částech světa. I když 

již nyní nabízí přímoří a podmoří Jadranu četné 

atraktivní lokality pro odpočinek a pro požitek 

z potápění, jsou si znalci chorvatského pobřeží 

vědomi skutečnosti, že teprve budoucí objevy 

přírodního a kulturního bohatství této části 

středomořského pobřeží ukáží skutečnou 

hodnotu Jadranu. Proto Vás zveme, abyste se 

již nyní zúčastnili svým příjezdem na Jadran 

objevování, vytváření a uchování této evropské 

klenotnice. 

POTÁPĚNÍ A POTÁPĚČSKÁ TURISTIKA  

V CHORVATSKU

Potápěčská turistika v Chorvatsku 

zaznamenává svůj růst počínaje rokem 1996. 

Roční nárůst počtu turistů se pohyboval v 

rozmezí od  15 do 20%, a tím rostl i počet 

profesionálních potápěčských středisek, která 

v nejatraktivnějších lokalitách na Jadranu 

organizovala a umožňovala potápěčům ze všech 

konců světa pod odborným dohledem a při 

dodržování všech bezpečnostních podmínek 

bezstarostný požitek z chorvatského podmoří. 

Dnes činí počet registrovaných potápěčských 

středisek s licencí více než stovku, přičemž 

největší počet jich je v Istrii, Kvarneru a v oblasti 

střední Dalmácie.

Potápěčské lokality, které jsou v Jadranu 

nejatraktivnější, jsou bezpochyby podmořské 

stěny a útesy, podmořské jeskyně a vraky lodí a 

letadel. Pevninský masiv Chorvatska je jedním 

z unikátních na světě: Dalmácie se rozkládá 

na tzv. krasu, na krasovém podloží plném 

rozsedlin, jeskyní, propastí a chodeb. Podle 

počtu jeskyní, které byly dosud objeveny na 

pevnině, se předpokládá, že je v Jadranu dosud 

neobjevených 1500 podmořských jeskyní a 

podmořských propastí. Kromě specifických 

rostlinných a živočišných druhů, které žijí 

pouze v Jadranu a které jsou vyhledávány pro 

podmořské fotografování a videosafari, patří 

k nejžádanějším lokalitám ta místa, kde jsou 

ukryty stopy uplynulých dob: archeologické 

lokality a podmořské vraky.

Nejstarší lokality s pozůstatky potopených 

lodí mají svůj původ v antických dobách na 

starých obchodních námořních cestách z 

Řecka do severní Itálie a do jeho přilehlýeh 

kolonií na jaderském pobřeží: Cavtat 

(Epidaurus), Mljet (Melita), Korčula (Korkyra), 

Hvar (Pharos), Vis (Issa), Split (Aspalathos / 

Spalatum), Solin (Salona), Trogir (Tragurium), 

Rogoznica (Heracleia), kotviště v kornatské 
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se dosud nachází ve fázi definování konečných 

zákonných ustanovení tak, aby se praxí a na 

základě zkušeností s aplikací předpisů co 

nejlépe upravil způsob rozvoje potápěčské 

turistiky, ale současně aby se zachovalo 

bohatství podmoří Jadranu a zvýšila se i 

bezpečnost potápění. Dnes platné předpisy 

stanoví, že se v Chorvatsku může potápět s 

platným povolením (Potápěčský průkaz, který 

stojí 100 kun za 365 dní a individuálně  s 

Povolením pro samostatné podmořské aktivity, 

které stojí 2400 kun za 365 dní) . Pokud 

se chce potápěč potápět s registrovanými 

potápěčskými středisky (uvedenými v tomto 

katalogu), pak individuální povolení není 

zapotřebí. Ve zvláštních zónách není možné 

se potápět s individuálním povolením. Jsou 

to zóny pod zvláštní ochranou Ministerstva 

kultury a potápění je možné výhradně v 

doprovodu vedoucího potápění z oprávněného 

potápěčského střediska. 

Jinak řečeno, můžete se potápět kdekoli 

na Jadranu, pokud Vás doprovází odborný 

doprovod (vedoucí potápění nebo potápěčský 

instruktor), který se stará o Vaši bezpečnost a 

prezentuje Vám potápěčské lokality vhodným 

a obsažným způsobem. Každé profesionálně 

organizované potápěčské středisko má všechny 

předpoklady pro to, aby Vaše potápění bylo 

bezpečné, zábavné a nezapomenutelné.

oblasti (Žirje, Lavsa, Murter), široká oblast 

Šibeniku a Zadaru (Liburnia / Jadera), Pula 

(Pola), římské vily na Brijunských ostrovech 

a mnohé jiné mikrolokality, které dávným 

mořeplavcům sloužily jako útočiště a kotviště. 

V období středověku se obchod mezi Itálií a 

Blízkým východem ještě zintenzívnil, Benátky 

se staly obchodní metropolí, přímořská města 

na území dnešního chorvatského pobřeží se 

rychle rozvíjela (Dubrovník, Split, Zadar, Pula), 

po námořních bitvách, k nimž došlo v 19. a 

20. století zůstaly stopy na mořském dně. 

Mnohé vraky z 2. světové války byly vyzdviženy 

z mořského dna (zejména u pobřeží Istrie), 

ale i dnes je značný počet vraků dostupný 

sportovním potápěčům. Vraky ve velkých 

hloubkách ještě čekají na dobu, kdy budou 

objeveny a prozkoumány.

Chceme všechny tyto zvláštnosti prezentovat 

na světovém trhu cestovního ruchu, zvláště na 

jachtařských a potápěčských veletrzích. Z toho 

důvodu přikládá Chorvatské turistické sdružení 

zvláštní důležitost zasvěcenému, adekvátně 

atraktivnímu a exkluzivnímu přístupu k 

propagaci potápěčské turistiky Chorvatska jako 

specifickému, velmi mladému a perspektivnímu 

odvětví cestovního ruchu.

Právní úprava podmořských aktivit v Chorvatsku 

UŽITEČNÉ INFORMACE A KONTAKTY

Sekce potápěčského turizmu při HGK  
představuje zajímavé spojení členů Chorvatské 
hospodářské komory, obchodních společností a 
živností, registrovaných v Chorvatsku pro činnost 
potápění – poskytovatelé služeb v potápěčském 
turizmu.
Sídlo Sekce potápěčského turizmu se nachází 
v HGK – Sektor turizmu, Roosveltov trg 2/III, 
10000 Zagreb, tel.: +385 1  4561 570; 4561 
617; e-mail:info@croprodive.info; turizam@hgk.
hr; internet:www.croprodive.info
Přetlakové komory se nacházejí ve Splitu 
(Ústav námořního lékařství, oddělení pro námořní 
a přetlakové lékařství) a Ordinace přetlakového 
lékařství dr. Gojko Gošović,  Pule (poliklinika 
OXY Pula), Crikvenici (Poliklinika OXY Crik-
venica), Záhřebu (Poliklinika OXY Zagreb, 
KB Dubrava) a Dubrovníku (Poliklinika OXY 
Dubrovník). Mají organizovanou připravenost 
přetlakových komor pro urgentní klinické inter-
vence jak pro domácí, tak i zahraniční turisty 
a příjem zraněných potápěčů během turistické 

sezony a záchranné služby jsou ve spojení s he-
likoptérovými jednotkami intervenční pomoci a 
rychlého převozu v případě potřeby.
Pro Pátrání a záchranu na moři, Centrála – 
sídlo Rijeka, tel.: 155 nebo tel.: 112,  
fax: +385 (0) 51 312 254;  
e-mail: mrcc@pomorstvo.hr;  
web: www.duzs.hr.

∆  Malý slizounek v žluté houbě: jadranský motiv 
příbuzný tropickým mořím



4

Po
tá

pě
ní

DALMÁCIE - 
SPLITSKÁ OBLAST

DALMÁCIE - 
ŠIBENICKÁ OBLAST

DALMÁCIE - 
ZADARSKÁ OBLAST

LIKA - KARLOVAC

STŘEDNÍ CHORVATSKO

ISTRIE

SLAVONIE

ZÁHŘEB
KVARNER

DALMÁCIE - 
DUBROVNICKÁ OBLAST

Přetlaková komora Split –  
Ústav námořního lékařství
(NAVAL MEDICINE DEPARTMEN)
Ústav námořního lékařství
ředitel důstojník prof. dr. sc. Nadan M. Petri, 
dr. med. spec. pracovního lékařství
Tel.:  +385 (0)21 381 711; 381 710
Fax.: +385 (0)21 381 716
Oddělení námořního, podvodního a 
přetlakového lékařství vedoucí plukovník  
mr.sc. Senijo Pažanin. dr.med. spec. 
pracovního lékařství
Tel.: +385 (0)21 381 746; 381 702;  
381 752; 381 753;
Šoltanska 1, 21000 Split
Tísňová volání (pohotovostní služba) – Diving 
Emergencies (Officer of the Day, 24/7),
Tel.: +385 (0)21 354 511 nebo/ or +385 
(0)21 381 712

Poliklinika přetlakového  
a pracovního lékařství OXY
Kochova 1a, HR – 52100 Pula
Tel.: +385 (0)52 217 877, (0)52 215 663
Fax.: +385 (0)52 217 877
TÍSŇOVÉ GSM: +385 (0)98 219 225, 
Mario Franolić, dr. med.
E-mail: poliklinika@oxy.hr
www.oxy.hr

Poliklinika přetlakového  
a pracovního lékařství OXY
Služební jednotka Crikvenica
Gajevo šetalište 21, HR – 51260 Crikvenica
Tel.: +385 (0)51 785 229
Fax.: +385 (0)51 407 782

Poliklinika přetlakového  
a pracovního lékařství
Služební jednotka Dubrovník
Dr. Roka Mišetića 2, HR – 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 431 687
Fax.: +385 (0)20 312 404
TÍSŇOVÉ GSM:  +385 (0)98 381 685,  
Davor Romanović, dr. med.

Poliklinika přetlakového  
a pracovního lékařství OXY
Pobočka Záhřeb
KB Dubrava
Avenija G.Šuška 6, Hr – 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 290 23 00, 299 25 67
Fax.: 385 (0)1 290 37 23

Ordinace přetlakového  
lékařství dr. Gojko Gošović
Domovinskog rata 1, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 343 980
Tel./Fax.: +385 (0)21 361 355
E-mail: gojko.gosovic@st.t-com.hr

MINISTERSTVO MOŘE, DOPRAVY A 
INFRASTRUKTURY
Správa pro bezpečnost plavby,  
ochranu moře a vnitřních vod
Oddělení ochrany moře, podmoří a potápění
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 6169 250, 6169 428
Fax: +385 (0)1 6169 069
www.mmpi.hr

DAN EVROPY-  
Divers Alert Network Europe
Záhřeb, Chorvatsko
Tel./Fax: +385 (0) 6151 900
Mob:+385 (0)91 2018 581
E-mail: danhr@zg.t-com.hr;  
dkovacevic@daneurope.org
www.daneurope.org

PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA NA MOŘI
Státní správa pro ochranu a záchranu

 112
 
 155
Centrála - sídlo Rijeka
Fax: +385 (0)51 312 254
E-mail: mrcc@pomorstvo.hr
http://www.duzs.hr/
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Celní předpisy: 
Celní předpisy Chorvatské republiky jsou  téměř 
zcela přizpůsobeny normám zemí Evropské unie, ale  
předměty pro osobní potřebu (nekomerční) se mohou 
dovážet bez cla a DPH do hodnoty 1.000,00 kun. 
Dovoz a vývoz zahraniční i domácí měny v hotovosti 
a šeků je volný pro cizí a chorvatské občany žijící  v 
zahraničí, ale povinností je celnici přihlásit převoz 
jakékoli hotovosti, pokud přesahuje hodnotu 10.000 
EUR.
Cennější profesní a technické vybavení je také třeba 
přihlásit celnici na hraničním přechodu.
Fyzické osoby, které nemají v Chorvatsku trvalé 
nebo dočasné bydliště, mají právo na návrat DPH 
za zboží, které nakoupili v Chorvatsku, pokud je 
hodnota zboží na jednom účtu větší než 740,00 
kun s potvrzením celníka na Tax-cheque při výjezdu 
ze země, nejpozději do 3 měsíců ode dne nákupu. 
Žádost o návrat daně musí cizí státní příslušník podat 
nejpozději šest měsíců ode dne vystavení účtu.
Pro podrobnější informace prosím kontaktujte Správu 
celnic (Carinska uprava): www.carina.hr
Pro informace o podmínkách dovozu výrobků 
živočišného původu v osobních zavazadlech 
cestujících se prosím obraťte na Ministerstvo 
zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje – 
Veterinární správa (Uprava za veterinarstvo; tel.: +385 
1 6109 749, 6106 703, A 6106 669), www.mps.hr

zabezpečení a zdravotní péči, v období soukromého 
pobytu v Chorvatsku nehradí služby zdravotního 
ošetření pod podmínkou, že mají smlouvou 
předepsaná potvrzení o právu na zdravotní péči.
Zdravotní péče (včetně převozu) se poskytuje v 
nutných případech způsobem a podle předpisů, které 
jsou platné pro chorvatské pojištěnce, při čemž se 
stejným způsobem podílí i na nákladech lékařského 
ošetření  (participace).
Osoby, které přijíždějí ze zemí s nimiž není uzavřena 
smlouva nebo v ní není počítáno se zdravotním 
ošetřením, náklady zdravotní péče hradí sami.

Elektrické napětí městské sítě: 220V; frekvence: 
50 Hz

Voda ve veřejné vodovodní síti je v celém 
Chorvatsku pitná.

Svátky a nepracovní dny:
1. ledna - Nový rok 
6. ledna – Tří králů 
Velikonoční neděle a pondělí 
1.května - Svátek práce
Boží tělo 
22. června - Den boje proti fašismu 
25. června - Den státnosti 
5. srpna - Den vítězství a díkuvzdání 
15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie 
8. října - Den nezávislosti 
1. listopadu  - Den Všech Svatých 
25. a 26. prosince - vánoční svátky

• Předpověď počasí a situace na silnicích: 060 520 
520
Chorvatský autoklub (HAK): +385 1 4640 800; Web: 
www.hak.hr;  e-mail: info@hak.hr

Vážení,

prosíme, abyste si pro své pohodlí a dodržování 
zákona ověřili, zdali jste řádně přihlášeni během 
celého svého pobytu, tj. ode dne příjezdu do dne 
odjezdu. 
Vaše ověření je obzvlášť důležité a nutné, pokud 
trávíte svou dovolenou v soukromém ubytování, a 
to kvůli kvalitě poskytovaných služeb, bezpečnosti 
a znemožňování nelegální činnosti těch 
hostitelů, kteří nejsou dle zákona registrováni pro 
poskytování ubytovacích služeb.  

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme 
příjemný pobyt. 

UŽITEČNÉ INFORMACE

Sdečně vás zdravíme a těší nás, že jste se rozhodli 
navštívit naši zemi.
Každý národ miluje svou vlast a považuje ji za 
nejkrásnější. Chorvati říkají své zemi Krásná naše, 
podle úvodních slov státní hymny .
Chorvatská republika je evropský parlamentní 
stát, jenž je součástí evropské politické a kulturní 
historie. Svou velikostí patří mezi středně velké 
evropské země jako např. Dánsko, Irsko, Slovensko 
nebo Švýcarsko. 
Chorvatsko je státem otevřeným světu, s 
jednoduchými pasovými a celními formalitami, 
země klidu a úcty vůči svým hostům. Snažíme se, 
aby Krásná naše byla krásná i pro ty, kteří do ní 
zavítají a odnesli si ty nejhezčí vzpomínky.

Cestovní doklady: 
• platný pas nebo jakýkoli jiný doklad uznávaný 
mezinárodní dohodou; pro některé státy i občanský 
průkaz (doklad, kterým se dokazuje identita a 
občanství nositele).
Informace: diplomatická zastoupení a konzulární 
úřady Chorvatské republiky v zahraničí nebo 
Ministerstvo zahraničních věcí a evropských integrací 
Chorvatské republiky 
(Tel.: +385 (0)1 4569 964;  e-mail: stranci@mvpei.
hr;  konzularni.poslovi@mvpei.hr;  www.mvpei.hr)

Měna: 
• Kuna (1 kuna = 100 lip). Cizí měnu lze směnit v 
bankách, směnárnách, na poštách, turistických 
kancelářích a v hotelech.

Pošta a telekomunikace:
• Pošty jsou ve větších městech otevřeny v pracovní 
dny od 7 do 19 hodin, v menších městech od 7 do 
14 hodin; některé pošty mají dvousměnnou pracovní 
dobu. Ve větších městech a turistických střediscích 
jsou hlavní pošty otevřeny i v sobotu a neděli.
Ve všech veřejných telefonních automatech se 
používají telefonní karty, které se prodávají na 
poštách a  novinových stáncích. 
Z jakéhokoliv telefonu lze volat přímo do zahraničí. 
Internet:www.posta.hr

Pracovní doba obchodů a veřejných služeb:
• Během turistické sezony je většina obchodů v 
pracovních  dnech otevřena od 8 do 20 hodin a 
mnohé z nich i o víkendech. 
Veřejné služby a úřady většinou mají pracovní dobu 
od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Zdravotní péče 
• Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších 
městech; ambulance a lékárny i v menších  místech.
Zahraniční turisté, kteří mají povinné pojištění v 
zemích, s nimiž má Chorvatsko smlouvu o sociálním 

Čerpací stanice pohonných hmot
• Čerpací stanice ve větších městech a na hlavních 
mezinárodních komunikacích jsou otevřeny 
nepřetržitě, 0 – 24
• Lze čerpat: Euro Super 95, Super 95, Super 98, 
Super plus 98, Euro Diesel a Diesel, a ve větších 
městech a čerpacích stanicích na dálnicích i plyn. 
Informace o cenách benzinu a seznam plynových 
stanic: www.ina.hr,  www.omv.hr;  www.tifon.hr;  
www.hak.hr;

Důležitá telefonní čísla:
• Mezinárodní volací číslo pro Chorvatsko: 385
• Záchranná služba: 194
• Hasiči: 193
• Policie: 192
• Pomoc na silnicích: 1987
(pokud voláte ze zahraničí nebo z mobilu volte  
+385 1 1987)
• Národní centrála pro pátrání a záchranu na moři: 
155
• Jednotné číslo pro všechny urgentní situace: 112
• Všeobecné informace: 18981
• Informace o místních a meziměstských telefonních 
číslech: 11888
• Informace o mezinárodních telefonních číslech: 
11802

ISTRIE KVARNER DALMÁCIE DUBROVNICKÁ OBLASTDALMÁCIE SPLITSKÁ OBLASTDALMÁCIE ŠIBENICKÁ OBLASTDALMÁCIE ZADARSKÁ OBLAST
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Brijuni

Baron Gautsch

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

ISTRIE

Malebná a tajemná krása istrijského poloostrova a jeho 

pobřeží pokračuje i pod hladinou moře neobyčejným 

způsobem.

Potápěče zde čekají mnohé vraky všeho druhu – cestovních, 

obchodních i nákladních lodí, torpédovek a ponorek. Většina 

byla potopena v první a druhé světové válce a leží uvnitř 

hranice rekreačního potápění v hloubce do 40 metrů.

Při spouštění do modrých hlubin se nejdříve ukáže 

nenápadná, do hejn ryb ponořená silueta vraku. Teprve když 

se potápěč přiblíží, zjistí, že se během uplynulých desetiletí 

tyto potopené lodi změnily v rozmanité a různě barevně 

obrostlé umělé útesy, plné podmořského života. Do částí 

některých vraků lze vejít a prohlédnout si vnitřek. 

Mezi nejznámější vraky severního Jadranu patří v každém případě vrak 

osobní lodi Baron Gautsch, přímo u města Rovinj; v této lokalitě působí 

desítka potápěčských středisek. Tato rakousko-uherská osobní loď se 

potopila v minovém poli v roce 1914; tato katastrofa stála mnoho životů 

nevinných cestujících. Jeho poslední plavba mezi Dalmácií a Terstem 

skončila západně od Brijunských ostrovů v právě zaminované oblasti, 

miny tu čerstvě položila rakousko-uherská minonoska BASILISK na 

ochranu válečného přístavu Pula. Loď je dlouhá 84,5 metru, široká 

je 11,6 metru, poháněly ji tři parní stroje o celkovém výkonu 4600 

KS a její maximální rychlost byla 17 uzlů. Nachází se 6 námořních mil 

jihozápadně od majáku Sv. Ivan na pučini, v hloubce 28 až 40 metrů. 

Horní paluba začíná v hloubce 28 a dolní 42 metrů. Při potápění je 

třeba opatrnosti vzhledem ke slabé viditelnosti způsobené usazeninami 

lodi a její bezprostřední blízkosti. Spodní části lodi nejsou dosud úplně 

prozkoumány, ačkoli je známo, že mnozí potápěči při nelegálním 

hledání drahocenností a suvenýrů značně vrak devastovali. Dnes je pod 

ochranou Ministerstva kultury a potápění je možné jen organizovaně s 

potápěčským střediskem s licencí.

     Volná hejna v bystrém chorvatském 
podmoří 

     Zlatý Zeus Faber – podmoří Národního 
parku Brijuni

∆
∆
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Novigrad

Coriolanus

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

Další významnější vraky jsou:

Coriolanus: Válečná loď britského královského loďstva třídy 

Shakespeare, vrak je pod ochranou  Ministerstva kultury CHR. Je to 

minolovka poháněná parním strojem, která byla konstruována jako loď 

způsobilá k plavbě v těžkých povětrnostních podmínkách (trawler), o 

hmotnosti 554 tun, délce 46 metrů, šířce 8,5 metru. Byla vybavena děly 

20 mm pro protivzdušnou obranu a 30 hloubkovými protiponorkovými 

minami. Byla spuštěna na moře v roce 1940 a byla součástí flotily, která 

měla 12 lodí stejné třídy. Předpokládá se, že vzhledem k elektronickému 

vybavení, které na ní bylo instalováno v závěru války, se podílela i na 

výzvědných operacích. Potopila se velmi rychle 5. května 1945, když 

najela na plovoucí minu. Vrak lodi HMS Coriolanus leží na souřadnicích 

45° 19‘ 9“ severní zeměpisné šířky a 13° 25‘ 25“ východní zeměpisné 

délky, asi 6 Nm od istrijského pobřeží. Nachází se v hloubce 11 až 25 

metrů a je třeba věnovat pozornost rybářských sítím, kterými je vrak do 

značné míry pokryt. Občasná dobrá viditelnost a malá hloubka, v níž se 

loď nachází, vytvářejí dobré podmínky pro potápění i pro potápěče s 

menšími zkušenostmi; někdy je vidět i z hladiny.

U-81: ponorka německého válečného námořnictva, která proslula tím, 
že v Atlantiku potopila anglickou letadlovou loď ARC ROYAL. Nachází se 
4 námořní míle západně od mysu Kamenjak (Premantura). Potopila se 
při leteckém útoku v roce 1945, přičemž se rozlomila na dvě části. Po 
skončení 2. světové války se jugoslávské vojenské námořnictvo pokoušelo 
ji opravit, vyzvedlo ji ze dna a transportovalo do Puly. Při transportu však 
praskla v blízkosti mysu Stoja tažná lana a větší část se zde opět potopila, 
o 500 metrů západněji se pak potopila i menší část ponorky.

„John Gilmore“: Obchodní loď postavená v loděnici JOHN GILMORE 
ve Skotsku, a protože pravé jméno lodi není známo, nazývají ji potápěči 
jménem loděnice. Výrobce je znám, protože potápěči našli na lodi 
štítek, na němž je vyryto jméno loděnice, jméno lodi je však dodnes 
tajemstvím. Loď se potopila v roce 1915 a podle poškození přídě se 
předpokládá, že najela na jednu z  1450 min v minovém poli, které bylo 
položeno v 1. světové válce na ochranu válečného přístavu Pula. Délka 
lodi je 65 metrů. Šířka lodi je 8 metrů. Hloubka, na níž se vrak nachází, 
se pohybuje mezi 36 a 43 metry.

„Josefina“: Obchodní loď neznámého skutečného jména bez údajů o 
své historii, se potopila v roce 1915. Délka lodi: 65 metrů. Šířka lodi: 8 
metrů. Hloubka vraku: 41 metrů. Vrak má otevřenou a poškozenou příď, 
což ukazuje, že loď pravděpodobně najela na podmořskou minu. Leží 
na písčitém dně západně od vjezdu do přístavu Pula v pásu, který byl 
chráněn minovým polem. Následkem toho téměř všechny vraky lodí, 
které byly zničeny v tomto obranném pásmu, leží v jedné linii.

Flamingo: Torpédový člun rakousko-uherského válečného 

námořnictva, který v 1. světové válce při hlídkování západně od 

Premantury najel na vlastní minu. Dlouho se předpokládalo, že je to 

ponorka kvůli specifickému tvaru a kompaktní ocelové konstrukci. Leží 

dost hluboko v bahně. Je to atraktivní lokalita vhodná pro pokročilé 

kategorie potápěčů, často s velmi dobrou viditelností. Délka lodi je 40 

metrů, leží v hloubce 40 až 45 metrů.

Giuseppe  Dezza: válečný torpédový člun italské výroby z 2. světové 

války. Po kapitulaci Itálie přešel do německých rukou a dostal označení 

TA35. Podle některých poznatků se potopil po zásahu anglického 

torpéda, které zasáhlo sklad munice. To způsobilo velmi silnou explozi. 

Při ní se loď rozlomila a výbuch odhodil příď lodi 80 metrů severně od 

zbytku lodi a zádi. Leží v hloubce 30 až 36 m. Tato lokalita je vhodná pro 

potápěče vyšších kategorií.  Délka lodi je 73 metrů a šířka 7,3 metru. Je 

to dobře zachovalý vrak s děly na palubě.
      Medúza: lovec v mořských proudech, které 
Jadran činí trvale čistým mořem 

∆  Parmice (Mullus surmuletus) vyhledávající 
drobnou potravu v písku 

∆
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Pula

Hans Schmidt

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

Riff Stoja na jižní straně Puly je rif velmi specifické geologické 
konfigurace: podmořské kaňony, rozsedliny a jeskyně plné různých 
druhů ryb. Je to výborná lokalita pro podmořské fotografování.

Valovine je lokalita pro tzv. RELAX DIVING. Jsou to podmořské jeskyně 
západně od Puly bezprostředně u pobřeží, resp. labyrint jeskyní, které 
končí soutěskou v hloubce 20 metrů. Je to velmi atraktivní lokalita 
pro všechny potápěčské kategorie a je mimořádně zajímavá pro 
fotografování podmořského života.

Některé z těchto lokalit jsou pod zvláštní ochranou Ministerstva kultury 
jako chráněné kulturní hodnoty, takže je třeba mít pro potápění k těmto 
vrakům odborné vedení z potápěčských středisek s licencí, která mají 
oprávnění k výkonu činnosti v oblasti turistického potápění v zónách pod 
zvláštní ochranou. Kromě vraků lodí, letadel a ponorek, je u Istrie bohatý 
podmořský život, zvláště v blízkosti vraků a podmořských útesů. U 
vraků a přímo v nich je často možno najít úhoře a středomořské tresky, 
hejna malých ryb a někdy na lokalitách mimo bezprostřední příbřežní 
pásmo i pelagické druhy (kranas, tuňák). Proto na Istrii nebudou užívat 
pouze milovníci potápění k vrakům: skály, jeskyně, rozsedliny a útesy 
představují rozličný výběr pro potápěče různých zájmů a lokality jsou 
přizpůsobené všem stupňům potápěčského výcviku a osvědčení. 
Podvodní flóra a fauna na Istrii je typická pro Jaderské moře. Hejna ryb 
různých druhů stejně jako humry, olihně, raci, mořští koníci, mořské 
zvězdice, houby a ostatní atraktivní druhy podmořské flory a fauny 
obývají tuto teplou a mělkou část severního Jadranu.

Varese: Italský obchodní parník se dvěma stěžni, který vozil fosfáty na 
trase Benátky – Tunis. Byl spuštěn na moře v voce 1870. Byl zničen 
v lednu roku 1915 při vjezdu do přístavu Pula, kdy přímo přídí najel na 
podmořskou minu v minovém poli a velmi rychle se potopil. Pozůstatky 
lodi se nacházejí v hloubce 32 až 41 metrů na bahnitém dně, takže při 
potápění často bývá slabá viditelnost. Délka lodi činí 65 metrů, šířka lodi 
je 8 metrů. Zůstala jen železná kostra, v níž nyní žijí četné ryby. Kostra 
obrostla mechovkami a houbami a představuje pravý umělý hřeben. Příď 
chybí, neboť byla zničena při výbuchu miny. Zbytky přední části lodi jsou 
pokryty rybářskými sítěmi. Je vidět otvor do předního skladiště, zbytky 
přední palubní nástavby, otvor zadního skladiště a záď.

Hans Schmidt: Tento vrak byl dlouho znám pod jménem ISTRA, 
protože skutečné jméno lodi nebylo známo. Je to atraktivní lokalita pro 
potápění vzhledem k dobré viditelnosti. Délka lodi je 110 metrů, byla 
postavena v roce 1920 v Nizozemí (pod jménem ALBIREO); dnes má 
jméno podle posledního majitele z Německa. Je velmi málo údajů o 
jeho historii před potopením, takže i po svém objevení na mořském 
dně zůstal dlouho neznámý a bezejmenný. Tento nákladní parník se 
při explozi podmořské miny, na kterou najel, rozlomil na dvě půlky. Při 
své poslední plavbě vezl náklad výzbroje a střeliva. Vrak se nachází v 
hloubce 32 až 40 metrů. Lokalita je vhodná pro potápění pokročilé 
kategorie. 

Národní park Brijuni je zóna pod zvláštní ochranou a potápění je 
povoleno jen prostřednictvím oprávněných potápěčských středisek. 

Toto akvatorium je bohaté velmi atraktivní flórou a faunou jadranského 
podmoří, takže díky zvláštní ochraně  této zóny je tu možno vidět 
velké ropušnice, korály různých barev a tvarů, jakož i houby všech 
tvarů a barev. Dno při ostrovech se vyznačuje četnými rozsedlinami v 
podmořských stěnách, malými jeskyněmi a tunely při dně, což je zvlášť 
vhodné pro život různých druhů ryb.

Fraškerić je spleť tunelů, které se nacházejí západně od kempu INDIE 
jižně od Puly. Je to velmi atraktivní a navštěvovaná lokalita, vhodná 
pro potápěče všech kategorií, ale doporučuje se potápět s vedoucími 
potápění z některého ze zmocněných potápěčských středisek s licencí.  
V této zóně jižně od Puly se nachází i atraktivní podmořská stěna, která 
začíná ve 14 metrech a končí v hloubce 35 metrů, kde je možno vidět 
stěžeň plachetnice zabodnutý do rozsedliny stěny. Předpokládá se, že 
tento stěžeň se po havárii ulomil a po pádu do moře zůstal zabodnutý do 
rozsedliny mezi stěnami. 

∆  Klepety ozbrojený Homarus gammarus je 
častým a atraktivním obyvatelem Jadranu 
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Diving Center Aquarius Zoran Milošević Kamp Pineta, 52475 Savudrija 095 9014 008 divingaquarius@gmail.com www.diving-aquarius.com

R.C. Subaquatic Damjan Gutman Turističko naselje Sol Stella Maris 
Savudrijska cesta B.B., 52470 Umag

052 710 981 052 710 981 092 261 6168 subaquatic.umag@gmail.com www.subaquatic.org

Hidrobiro d.o.o. Milan Vukšić Moela 7/1, 52470 Umag 052 742 017 052 720 583 091 3666 665 milan.vuksic@pu.t-com.hr 

Diving Center Zeus  
- Faber

Dalibor i  
Nikola Šolar

Sportski centar  
Valeta Lanterna, 52465 Tar

052 405 045 052 405 045 098 9512 986 
098 177 9869

info@zeus-faber.com www.zeus-faber.com

Diving Center Poreč Miloš Trifunac Brulo 4, 52440 Poreč 052 433 606 052 433 606 091 452 9070 info@divingcenter-porec.com www.divingcenter-porec.com

Adriatic Diving & Sailing - 
Fran’s Reef

Fran Hržić Orlandova 17, 52450 Vrsar 091 156 2001 fhrzic@gmail.com www.orsera-diving.com

Starfish  
Diving Center

Lydia i  
Christoph Betz

Kamp Porto Sole,  
52450 Vrsar

052 442 119 052 442 119 098 335 506 
098 334 816

info@starfish.hr www.starfish.hr

Diving Center 
Mediterraneum Mare Sport

Željko Momić Turističko naselje Villas Rubin 
 – Kamp Polari, 52210 Rovinj

052 816 648 052 816 648 098 204 233 info@mmsport.hr www.mmsport.hr

Diving Center Nadi Scuba Siniša Nadi Uvala Valdibora, 52210 Rovinj 052 813 290 052 813 290 098 219 203 info@scuba.hr www.scuba.hr

45.6602509 N
13.491211 E

45.428371 N
13.52238 E

45.426929 N
13.52215 E

45.13943 N
13.34848 E

45.12901 N
13.35684 E

45.91937 N
13.362489 E

45.0851 N
13.3600 E

45.080841 N
13.63835 E

45.05494 N
13.38391 E
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Diving Center Scuba 
Valdaliso

Stojan Babić Turističko naselje Valdaliso,  
Monsena b.b., 52210 Rovinj

052 815 992 052 815 992 098 212 360 valdaliso@scuba.hr www.scuba-valdaliso.com

Diving Center Orca Toni Jerčić Hotel Histria, Verudela b.b., 52100 Pula 098 409 850 info@orcadiving.hr www.orcadiving.hr  

Diving Center Puntižela Rudolf i  
Sabine Kniewasser 

Kamp Puntižela, Kašćuni 61,  
52107 Štinjan-Pula

052 517 474 052 517 474 098 903 3003 info@relaxt-abgetaucht.de  www.relaxt-abgetaucht.de 

School of  Maritime Skills 
Morska škola 
/ Meeresschule Valsaline

Vladimir  
Miljević, prof. 

Valsaline 31,  
52100 Pula

052 382 250 052 382 251 098 255 402 
098 440 018

info@meeresschule.com 
mi-tours@pu.t-com.hr

www.meeresschule.com 

Ronilački centar Ceti Sub Anton Klenovar Uvala Valsaline 31, 52100 Pula 052 387 115 052 387 115 098 440 018 anton.klenovar@pu.t-com.hr www.cetisub.com  

Diving Center  
Hippocampus

Robi Manzin Kamp Stoja,  
52100 Pula

098 255 820 
098 986 4794

info@hippocampus.hr www.hippocampus.hr 

Motorni brod BORNA  
Excelsus d.o.o.

Alexander  
Timochkin 

Jasna Crnobora 101,  
52100 Pula 

052 880 220 052 880 390 098 983 51 18 
098 983 51 13 

info@diving-borna.com www.diving-borna.com

Diving Center  
Indie

Željko Kamerla,  
Laslo Lehotkai

Kamp Indie, Banjole 96,  
52203 Medulin

052 545 116
052 573 658

052 545 116
052 573 658

098 334 181 
098 255 690

divingindie@divingindie.com www.divingindie.com

Diving Center  
Kažela 

Željko Kamerla,  
Laslo Lehotkai

Kamp Kažela,  
52223 Medulin

052 545 116
052 573 658

052 545 116
052 573 658

098 334 181 
098 255 690

divingindie@divingindie.com www.divingindie.com

Diving Center  
Shark

Davor i  
Valentina Buršić

Kamp Medulin,  
52203 Medulin

052 894 2741 052 576 515 098 366 110 info@diving-shark.hr www.diving-shark.hr

Krnica Dive Maurizio Grbac Krnica 141, 52208 Krnica 098 9193 487 info@krnica.com www.krnicadive.com 

Scuba Center  
Sv. Marina 

L. Karcher  
- C.B. d.o.o.

Sv.Marina bb,  
52220 Labin

052 879 052 052 879 052 091 187 90 74 info@scubacenter.de www.scubacenters.hr  
www.scubacenter.de

MZ Diving Center Zvonko Mikić A. Negri 3, 52220 Rabac - Labin 098 723 473 zvonko.mikic@pu.htnet.hr www.mzdiving.hr

Diving Center  
Lamkra

Jan Lambert Maslinica Hotels  
& Resorts, Rabac

099 6555 455 
098 779 898

lamkra@lamkra.cz 
lambert@ri.t-com.hr

www.lamkra.cz

Manta  
Plomin

Lorenz Marović Plominska luka b.b.,  
52234 Plomin

098 265 923 
098 443 283

manta@st.t-com.hr www.manta-diving.com 
www.crodive.info
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Cres

Lina

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

KVARNER
Zóna nejsevernějších ostrovů Jadranu je velmi atraktivní 
pro potápěče, kteří mají rádi potápění k podmořských 
útesům a stěnám, a zóna ostrovů Cres a Lošinj nezůstává 
pozadu za nejatraktivnějšími zónami Jadranu (zvláště vnější, 
západní strany ostrovů) svou průzračností moře, jakož i 
bohatstvím podmořského živého světa. Tato zóna je bohatá 
i na podmořské útesy s rohovitkami, jeskyněmi ( u Premudy,  
u východního pobřeží Lošinje) a představuje oblast 
mnohotvárných podmínek pro potápění jak pro začátečníky, 
tak i pro pokročilé kategorie. 
Rozložení potápěčských středisek dobře pokrývá tuto 
členitou oblast (Krk, Ráb, Lošinj, Cres) a střediska na 
pevnině jsou umístěna hlavně v pásmu od Rijeky do Selců. 
Oblast Velebitského průlivu je a díky mikrolokačnímu podnebí 
(občasná proudění, severní a východní větry známější jako 
BURA), oblastí výrazně průzračného moře a vynikající 
viditelnosti. To potápěčům nabízí flórou a faunou výjimečně 
bohaté podmořské lokality, skalní stěny, které jsou často 
již v mělčích zónách obrostlé bohatstvím měkkých korálů a 

I zde nacházíme pozůstatky potopených lodí, které jsou dostupné 
potápěčům: 
Lina: Italská obchodní loď, která ztroskotala v roce  1912 při silné 
sněhové bouři blízko mysu Pečenj na ostrově Cres. Pro problémy 
s navigací v mlze a nepohodě narazila loď na břeh a potopila se v 
bezprostřední blízkosti pevniny, obrácená přídí směrem k břehu. Příď  lodi 
se nachází v hloubce 28 m a záď v 55 m. Loď je dlouhá 70 m a široká 9 
m. Trup je v zachovalém stavu,  dřevěná paluba se úplně propadla, takže 
jsou snadno viditelné velké skladovací prostory na zboží v trupu. Lokalita 
se doporučuje zkušeným potápěčům kvůli hloubce, v níž se loď nachází. 
Přesto je viditelnost velmi dobrá, takže je možné z limitu hloubky pro 
začátečníky si vrak prohlédnout.

různými houbami. V tom pohledu obzvláště vynikají jaderské 
drahokamy, neosídlené ostrovy Prvin, Grgur a Goli, které 
jsou oceánografy a biology pro výrazně různorodý podvodní 
život často nazývány Jadranská Polynesie. V pobřežní oblasti 
přímo pod masivem Velebitu nejsou potápěčská centra 
příliš rozšířena, takže počet potápěčských středisek pod 
Novim Vinodolskim je velmi malý (nejbližší střediska jsou 
hlavně na Pagu). Nejznámější vraky v této oblasti jsou hlavně 
německé a italské doprovodné válečné lodi z 2. světové 
války (torpédové lodi a korvety), které se potopily při útocích 
britských torpédových člunů. Navštěvují je dobře připravení a 
zkušení potápěči, kteří si cíleně přejí potápět se na předem 
určených destinacích.

∆  Malá sépie (4 cm) je skutečným dravcem pro 
drobné ráčky v houbách 
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TA 36 (ex. Stella Polare) - Rabac - Brestova 

Tento doprovodný torpédoborec menších rozměrů byl určen pro 

doprovod konvojů a pro boj s ponorkami. Jeho stavba v rijecké loděnici 

začala jako stavba lodi pro potřebu italského válečného námořnictva 

(Stella Polare), ale po kapitulaci Itálie jej převzalo německé válečné 

námořnictvo a přidělilo mu označení TA 36. Byl spuštěn na moře 11. 

července 1943. Loď je dlouhá 82 metrů, široká 8,6 metru. Potopila se 

18. 3. 1944, kdy najela na podmořskou minu asi 800 metrů severně 

od přístaviště Brestova vinou chyby v navigaci. I když Němci věděli o 

tomto minovém poli, plul kapitán lodi zakázanou trasou. Bylo zjištěno, 

že proto bylo později úmyslně nesprávně uváděno i místo potopení 

lodi, takže loď potom nebyla nalezena. Teprve náhodné odhalení vraku 

na jiném místě, jakož i jeho stav, ukázaly skutečný osud, který postihl 

tento torpédoborec. Při ztroskotání zahynulo více než 40 německých 

námořníků a vrak se pokládá za válečný hrob, takže je pod ochranou 

Ministerstva kultury CHR – potápění je možné jen s vedoucím potápění 

z potápěčských středisek s licencí. Dnes vrak leží na souřadnicích 

45° 08´N, 14° 13´E, v hloubce od 45 do 65 metrů. Jsou v něm ještě 

dvouhlavňová děla obrostlá organizmy a protiletadlové kulomety, jakož i 

odpalovací zařízení torpéd, kde se stále ještě nacházejí torpéda. Loď je 

rozlomena výbuchem miny bezprostředně u kapitánského můstku, takže 

její pří ď se nachází 150 metrů od lodi a není pro potápění zajímavá.

Tihany je ztroskotaný nákladní parník rakousko-uherského námořnictva, 

který se potopil 12. února 1917, když narazil na ostrůvek Školjić při 

vjezdu do přístavu ostrova Unije. Je dlouhý 60 m, široký 7 m a  leží v 

hloubce od 33 do 39 metrů. V bezprostřední blízkosti vraku se nacházejí 

zbytky antického hrnčířského zboží, což svědčí o skutečnosti, že tato 

lokalita byla nebezpečná pro plavbu již před tisíci lety a že na stejném 

místě se potopily i další nákladní lodi. Loď se nejprve pokoušela 

zachránit, ale pak se potopila u srázu ostrůvku, na který narazila. 

Dřevěná podlaha paluby se propadla, takže je možné si prohlížet vnitřek 

lodi, resp. nákladní prostor. 

      Mořský koník je poklidný a atraktivní obyvatel 
podmořských luk  Posidonia oceanica

∆  Velký počet různobarevných hvězdic se 
živí mořskými ježovkami – nejnepříjemnějšími 
obyvateli Jadranu

∆  Gorgonie svými rozkošnými vějíři a korunami 
překrývají mnohé podmořské stěny

∆
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Lovran

Peltastis

Vis

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

Vis byl nákladní parník postavený ve Velké Británii v roce 1921, který 

vlastnila obchodní loďařská společnost se sídlem v Chorvatsku. 

Začátkem 2. světové války plul v Atlantiku, takže byl pak používán 

jako nákladní loď pro potřeby spojeneckých válečných konvojů. Po 

válce převážel náklady do Anglie, severní Afriky a potom i humanitární 

pomoc pro nově osvobozenou Jugoslávii. Po vyplutí ze Rijeky v únoru 

1946 plul do Raše pro náklad černého uhlí, ale trasa ho vedla stále 

ještě nebezpečným průlivem mezi Cresem a Istrií, který byl dosud plný 

podmořských min. V ranních hodinách najel pravou částí přídě na minu a 

Peltastis: Řecká nákladní loď o výtlaku asi 1500 BRT; v úplně 

bezprostřední blízkosti pobřeží ostrova Krku se v noci ze 7. na 8. ledna 

1968 potopila za sněhové vichřice. Z večera zakotvila na dvě kotvy 

na kotvišti Pazduhovo 200 až 300 metrů před obcí Dramalj. Kvůli 

písečnému dnu kotvy nevydržely nápor větru, který ji pak hnal směrem 

k pobřeží, poškodil trup a Peltastis se potopila 8. ledna 1968 ve 3:50 

hod. Loď Peltastis se nachází v hloubce 20 až 30 metrů, která je pro 

potápěče velmi snadno dostupná. Stěžeň se nalézá v hloubce 10 metrů, 

odkud je už možné vidět první obrysy lodi. Viditelnost je proměnlivá a 

závisí na mořských proudech. Příďové kotvy jsou úplně blízko břehu, k 

němuž je obrácená příď (jedna kotva byla vytažena z moře a nachází se 

přímo ve vesnici Šilo). Loď leží vzpřímeně na písečném dně.

potopil se jen 400 metrů od vjezdu do Plominského zálivu. Vrak lodi Vis 

patří k nejlépe zachovalým na Jadranu. Délka lodi činí 120 metrů, leží v 

hloubce 47 až 63 metrů. Tato lokalita je vhodná pro pokročilé potápěče 

s odpovídajícím vybavením pro potápění do hloubky přes 40 metrů.

Edice Chorvatského turistického sdružení Kvarneru seznamující 

s potápěčskými lokalitami Kvarneru (40 nejatraktivnějších lokalit)  

je výborný potápěčský průvodce, který je téměř stále žádán na 

mezinárodních veletrzích cestovního ruchu.

      Rohovitka (Eudendrium) nežnou stavbou predstavuje stabilní 
klid našeho podmoří 

∆  Oliheň je jedním z nejrychlejších lovců: póza před 
podvodním objektivem 

∆
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1 Marine Sport  
Diving Center

Darko Čakardić 
Robert Prelčić

Hotel Marina Aleja slatina 2,  
51417 Mošćenička Draga

051 737 837 051 703 216 091 2932 440
091 5157 212

info2@marinesport.hr www.marinesport.hr

2 Volosko Sub Mile Čubra Brajdica 1, Volosko,  
51410 Opatija

051 701 144 051 701 352 098 425 427 
099 222 3350

info@volosko-sub.com www.volosko-sub.com

3 Diving Centre Lamkra, 
Lambert d.o.o. 

Jan Lambert Kamp Preluk,  
51000 Rijeka

098 779 898 lamkra@lamkra.cz, 
lambert@ri.t-com.hr

www.lamkra.cz

4 Tad d.o.o. 
rekreativno ronjenje

Vukovarska 7b,  
51000 Rijeka

051 215 509 051 215 509 098 401 462  
098 368 918

teo@tad.hr www.tad.hr

5 Motorna jahta  
M/Y Agramer „Šest mora“

Saša Paraščić Marulićev trg 10,  
10000 Zagreb

01 48 28 108 01 48 29 031 099 529 98 22 info@diving-safari.com.hr www.diving-safari.com.hr

6 Diving Center Kostrena Ivan Olenjuk Rožići 1, 51221 Kostrena 051 287 462 051 287 463 098 9818 062 dckostrena@dckostrena.hr www.dckostrena.hr

7 Dive City / Oxygene Croatia Boris Domijan Braće Buchoffer 18, 51260 Crikvenica 051 784 174 051 784 175 091 572 4776 info@divecity.net www.divecity.net 

8 Diving Center Mihurić  
Mihurić d.o.o.

Maggy Car Uvala slana b.b. (plaža),  
51266 Selce

051 241 038 051 765 462 099 216 9444 info@mihuric.hr www.mihuric.hr

9 Diving  
Center Kruna

Danijel Sokolić Zagrebačka 1,  
51250 Novi Vinodolski

051 244 088 099 2169 413 info@diving-kruna.com; 
danijel.sokolic@gmail.com

www.diving-kruna.com

10 Diving Center  
Neptun – Šilo

Boris Jelenović Lokvišća 12d,  
51515 Šilo, island Krk

051 604 404 051 604 403 098 216 370,  
098 228 556

info@neptun-silo.com, 
boris@neptun-silo.com

www.neptun-silo.com

11 Ronilački centar
"Submalin"

Sendi Petrović Kralja Tomislava 23,
51511 Malinska, island Krk

098 449 195 info@submalin.de www.submalin.de
www.submalin.com

11 Diving Center  
Correct Diving

Branko Gašpar Kamp Glavotok, Brzac 33,  
51511 Malinska, island Krk

051 869 289 051 869 289 091 7964 656
091 5634 930

kontakt@correct-diving.com www.correct-diving.com

12 Fun Diving Krk Adriano Bahtz, 
Jürgen Krause

Braće Juras 3,  
51500 Krk, island Krk

051 222 563 091 781 3008 
091 7964 653

info@fundivingkrk.de www.fun-diving.com

13 Diver Krk Vlado Kirinčić Braće Juras 9, 51500 Krk, island Krk 051 222 390 091 2222 390 info@diver-krk.hr www.diver-krk.hr

14 Ronilački centar  
„Morski mjehurić“

Geza Szarka 
Andreja Jurašić

Creska 12,  
51500 Krk, island Krk

051 604 248 051 604 260 091 520 8003 
098 185 6032

info@divingkrk.com 
geza@buborek.hu

www.divingkrk.com; 
www.buborek.hu
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15 Divesport Krk Diving Center Robert Wernoth
Silvia Freudenmann

Dunat b.b., 
51517 Kornić, island Krk

051 867 303 051 867 304 098 9600 631
098 905 9476

info@divesport.de www.divesport.de

16 Divesport Center 
 & Diving School 
Magic Dive Taucher Treff

Erwin Kropp Pasjak 1,  
51521 Punat
island Krk

051 855 120 051 855 000 098 1691 340,  
+43 (0)676 951 
4666

tauchschule@magic-dive.at www.magic-dive.at

17 Rare Bird Vesna Tironi Kovačić  Kricin 12, 51523 Baška, island Krk 051 856 536 051 860 170 091 5497 713 rare.bird@hi.htnet.hr www.rare-bird.org

18 Squatina Diving Ramon & 
Elena Kaspers

Zarok bb,  
51523 Baška, island Krk

051 856 034 095 908 2168 
099 236 2223

info@squatinadiving.com www.squatinadiving.com

19 Diving Cres Nicole Kiefhaber  
Mirko Obermann 

Kamp Kovačine,  
51557 Cres, island Cres

051 571 706 051 571 706 info@divingcres.de www.divingcres.de

20 Diving Base  
Beli Cres

Robert  
Malatestinić

Beli 2,  
51559 Beli, island Cres

051 840 519 051 604 046 099 2165 010 info@beli-tramontana.com www.diving-beli.com 
www.beli-tramontana.com

21 Diving center Triton Zvonimir Švrljuga Kamp Slatina, 51556 Martišćica, island Cres 051 630 434 091 1324 789 zvonimir@triton-diving.hr www.triton-diving.hr

22 Kreiner Diver Ladislav Kreiner Dolac b.b.,  
51554 Nerezine, island Lošinj

051 237 362 051 237 362 098 906 2131 
+ 420 602 405 394 

info@kreiner-diver.cz 
info@nerezine.cz 

www.kreiner-diver.cz 
www.nerezine.cz 

23 Diver Sport  
Centar d.o.o.

Sanjin Valerijev Uvala Čikat 13,  
51550 Mali Lošinj

051 233 900 051 233 900 091 332 9460 info@diver.hr 
sanjin@diver.hr 

www.diver.hr

Sub Sea Son
Obrt Nenosub

Nenad Starčić Del Conte Giovanni 3, 
51550 Mali Lošinj

098 294 887 nenosub@gmail.com 
subseason@gmail.com

24 Diving Center Sumartin Živko Žagar Sv. Martin 41, 51550 Mali Lošinj 051 232 835 051 232 835 098 798 995 diving@sumartin.com www.sumartin.com

25 Diving Center Lošinj Danijel Kaštelan Slavojina 16, 51551 Veli Lošinj 051 236 116 051 236 463 098 9090 080 danijelkastelan@inet.hr 

26 Aqua Sport  
Diving Base

Henerik Plješa Supetarska Draga 331,  
51280 Rab, island Rab

051 776 145 051 776 145 091 524 8141 
091 177 6145

info@aquasport.hr www.aquasport.hr

27 Moby Dick Diving Center Mladen Škapul Lopar 493, 51281 Lopar, island Rab 051 775 577 051 775 577 091 5201 643 moby-dick1@ri.t-com.hr www.mobydick-diving.com

28 Kron Diving Center Andreas
& Annette Kron

Kampor 413a,  
51280 Rab

051 776 620 051 776 630 098 216 204  
098 627 664

info@kron-diving.com www.kron-diving.com

29 Mirko diving centar  
- Ilarija d.o.o.

Arijan
& Mirko Žigo

Barbat 710,  
51280 Rab

051 721 154 051 721 154 098 903 8060 
098 415 850

mirkodiving@otokrab.hr www.mirkodivingcenter.com

30 Ocean Pro Dalibor Rezniček Surica 12,  
53291 Stara Novalja, island Pag

053 651 340 053 651 340 098 1646 185 
091 212 1408

ocean-pro@gs.t-com.hr, 
oceanpro@oceanpro.cz 

www.oceanpro.cz

45.046719 N
14.61267 E

45.024189 N
14.631 E

44.5808 N
14.7699 E

44.96183 N
14.74484 E

44.5761 N
14.2355 E

45.110451 N
14.35534 E

44.819069 M
14.35084 E

44.65818 N
14.39497 E

44.5308 N
14.47076 E

44.531731 N
14.47638 E

44.517139 N
14.50526 E

44.795292 N
14 72719 E

44.830589 N
14.73145 E

44.779381 N
14.72069 E

44.4363 N
14.4861 E

44.573631 N
14.89156 E

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

Potápěčské centrum Kontaktní osoba Adresa Tel +385 Fax +385 Mob +385 E-Mail Web



22

Zadar

Po
tá

pě
ní

DA
LM

ÁC
IE

 - 
Za

da
rs

ká
 o

bl
as

t

Dalmácie Zadar



23

Pag

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

ZADAR

Zadarská oblast je v Dalmácii nejbohatší na ostrovy a 

přednost tohoto akvatoria spočívá v tom, že je za jakýchkoli 

povětrnostních podmínek možné najít lokalitu, která je 

dostatečně chráněná před větrem a vlnami pro bezpečné 

potápění. V zóně ostrova Pag existuje větší počet vraků 

lodí, ale na větších hloubkách, což je nedostupné při 

potápění se stlačeným vzduchem, ale v budoucnosti bude 

přístupná potápěčům, kteří používají plynné směsi pro 

hloubkové potápění (technické potápění). Tento způsob 

potápění vyžaduje velkou zkušenost, výuku a odbornost, 

takže je jen menší počet potápěčů,  kteří využívají této 

možnosti potápění. Vedle složitosti není ani cena přípravy 

plynů pro potápění do velkých hloubek stále ještě dostupná 

širší potápěčské veřejnosti. Proto je i nadále pro rozvoj 

potápěčské turistiky a potápěčské nabídky rozhodující 

dostupnost lokalit v hloubce do 40 metrů (optimální hranice 

pro potápění s obyčejným stlačeným vzduchem).

      Tisíciletí jadranských dějin zanechávají 
stopy na dně: velký počet atraktivních 
ztroskotaných lodí 

∆  Vraky římských lodí v Jadranu představují 
poslední dostupné lokality ve Středomoří 

∆
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Zvláštnost zadarské oblasti spočívá v kráse zdejšího souostroví, v němž 

jsou četné  podmořské stěny, útesy a jeskyně, často plné ryb, zvláště 

v geologické zóně vnější kornatské stěny: to je i zvláštní geologická 

struktura s bohatým biologickým společenstvím, která dostala název 

podle vnější (západní) strany kornatského pásma. Současné výzkumy 

však ukázaly, že je to jednotný celek, který se táhne i dál na sever přes 

ostrov Dugi otok. Nesčetné srázy, podmořské rozsedliny, jeskyně a 

mimořádná viditelnost podmoří této oblasti charakterizují tuto atraktivní 

lokalitu, která stále ještě není dostatečně navštěvovaná. Pro mnohé 

lokality je vhodné mít zkušenosti nebo zkušeného vedoucího potápění 

z potápěčského střediska, neboť nejatraktivnější lokality často nejsou 

vhodné pro začátečníky, pro jejich samostatné potápění. Stává se, že 

právě čerství absolventi kurzu potápění, svedeni krásou a průzračností 

moře, překročí hranici povolené hloubky 20 metrů, a tím se vystavují 

zbytečným rizikům.

Uvnitř Chráněné krajinné oblasti  (Park prirode Telaščica a Nacionalni 

park Kornati) jsou potřeba zvláštní povolení pro potápění, takže je 

v praxi běžné, že se potápěčské výlety uskutečňují prostřednictvím 

oprávněných potápěčských středisek, která mají své základny na 

Murteru a v oblasti od Biogradu do Primoštenu. Nejčastější zóny 

potápění jsou předem stanoveny, aby se maximálně zajistila bezpečnost 

potápění. I když je to zóna, která má mnoho atraktivních míst, mnozí 

potápěči právě kvůli skutečnosti, že je celý archipelag od Zadaru do 

Šibeniku téměř nedělitelná atraktivní zóna, organizují svoje potápěčské 

aktivity na téměř všech vhodných mikrolokalitách v doprovodu dobrých 

znalců terénu z okolních profesionálních potápěčských středisek.

 Co do počtu potápěčských středisek není tato zóna dostatečně pokryta 

a ještě existují malá potápěčská střediska, dopravně dislokovaná, ale 

v blízkosti atraktivních lokalit, s malou kapacitou služeb a s pomaleji 

rostoucí mírou ročních výnosů (Pag, Dugi Otok). Očekává se velký 

rozvoj této zóny po dokončení dálnice ze Záhřebu, která lépe spojí 

Dalmácii s kontinentální částí Evropy.

      V Jadranu není nebezpečí, a tak mořská ježovka zaujímá 
první místo na žebříčku „nebezpečných“ živočichů 

∆  Na navštěvovaných potápěčských destinacích  
se hejna ryb ve společnosti častých hostů  
potápěčů cítí bezpečně

∆
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ZADAR

DUGI OTOK
PAKOŠTANE
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www.croprodive.info

Scuba Center Pag Goran Hudoklin Branimirova obala 10, 23250 Pag 023 600 246 01 3666 962 098 209 144 info@scuba-pag.hr www.scuba-pag.hr

Diving Center Foka 
Autocamp Village Šimuni

Vedran Dorušić Košljun 131, 23250 Pag 042 421 999 091 530 2072 vedran@foka.hr 
fokadive@gmail.com

www.foka.hr

Diving Center Foka  
Kamp Straško

Vedran Dorušić Košljun 131, 23250 Pag 042 421 999 091 530 2072 vedran@foka.hr 
foka@foka.hr

www.foka.hr  

Diving center Scuba Adriatic  
Holiday Village Zaton

Darije Marušić Zaton, 23232 Nin 023 231 536 098 273 831 
098 686 999

info@scubaadriatic.com www.scubaadriatic.com

Zadar Sub  
Diving Center

Zoran Stipanić Dubrovačka 20a,  
23000 Zadar

023 214 848 023 224 060 098 330 472 
099 5300 478

zadarsub@zadarsub.hr www.zadarsub.hr

Diving Aquarius  
Croatia

Duško Paulin Put Petrića 43,  
23000 Zadar

023 230 925 023 230 925 091 5825 743 
091 488 145

dusko.paulin@zd.t-com.hr www.divana.hr/aquarius

Diving center  
Zlatna luka 

Venci Lonić Marina Dalmacija, Bibinje,  
Sukošan, 23000 Zadar

023 263 121 091 252 8021 
091 152 801

info@diving-zlatnaluka.net www.diving-zlatnaluka.net

Diving Center Božava Hans Hassmann, 
Gabriele Sindičić

Božava b.b.,  
Dugi otok - 23286 Božava 

023 318 891
023 377 620

099 5912 264 tauchen@bozava.de www.bozava.de
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Kornati  
Diving Center 

Robert Horvat,  
David Špralja

Zaglav 15, Zaglav,  
Dugi otok - 23281 Sali

023 377 128 023 377 128 091 506 0102 
091 367 9506

info@kornati-diving.com,  
david.spralja@inet.hr

www.kornati-diving.com

Kornati Diving  
Safari, Kornati d.o.o.

Robert Horvat,  
David Špralja

Zaglav 15, Zaglav,  
Dugi otok - 23281 Sali

091 506 0102 
091 367 9506

info@kornati-diving.com 
david.spralja@inet.hr

www.diving-safari.hr 

Kornati Diver Eric Šešelja Zaglav, Dugi otok - 23281 Sali 023 377 203 023 377 203 098 169 3107 info@dive-dugiotok.com www.dive-dugiotok.com

Ronilački centar Ivo Ivan Mihić Dugi otok - 23281 Sali 023 377 410 023 377 124 091 510 8410 ivan.mihic@zd.t-com.hr www.krknata-holidays.com

Albamaris Diving Center Katarina Jelić I. B. Mažuranić 4,  
23210 Biograd n/m

023 385 435 023 385 435 098 193 5330 
099 3534 783

info@albamaris.hr www.albamaris.hr

Dolphin Divers Andy Kutsch Obala 1, 23210 Biograd n/m + 49 172 674 9960
023 377 620

023 384 841 098 799 051 info@dolphin-divers.de www.dolphin-divers.de

Bougainville   
Diving Croatia  

Ger ten Velden – 
Velden d.o.o.

Put Kumenta 3,  
23210 Biograd n/m

023 385 900 098 783 738 info@bougainville.nl www.bougainville.nl

Nadji Laguna  
Professional Diving

Nadji i Heike 
Saadatpour

Obala K. P. Krešimira IV 64,  
23211 Pakoštane

023 381 056 023 381 056 091 5906 617 office@nadji-laguna.com www.nadji-laguna.com
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ŠIBENIK
Kornatská oblast je nevysychajícím zdrojem nejrůznorodějších lokalit 

neobyčeriného podmořského reliéfu: strmé stěny bohaté životem, 

podmořské jeskyně, rozsedliny a tunely, které zaujímají velkou oblast 

severní Dalmácie. Potápěčská střediska, která sídlí na pevninské části, 

mají tak větší náklady spojené s nástupem do potápěčských lokalit, ale 

pro svou polohu uspokojí zase větší počet potápěčů. 

Počínaje šibenickou oblastí, kde je kornatský archipelag různorodý a 

dostupný ze středisek v hlavním pevninském pásmu (Vodice, Murter, 

Šibenik, Primošten), až do oblasti velkých středodalmatských ostrovů, 

představuje tato zóna skutečný práh Jadranu: otevřené moře přináší z 

jihozápadu čistou vodu do akvatoria bohatého rybami a nevyhnutelná 

existence dopravních cest od antických dob přes středověk do dneška 

jasně ukazuje, že je toto pásmo od nepaměti intenzivní oblastí lidské 

činnosti. Kromě četných menších archeologických lokalit (Kornati, 

Lavsa, Žirje, Smokvica, Muljica) a rozličných geologických formací 

jižního kornatského pásma i krasového pevninského masivu, se zde 

může najít syntéza severního a jižního podmoří Jadranu: průzračné 

moře, podmořské skály a útesy, jeskyně a hluboké prohlubně, v nichž 

jsou skryty mnohé neobjevené vraky. Není divu, že se občas objevují 

nové lokality (vraky) a že je oblast většinou neprobádaná. Zvláštní 

charakteristický znak neprobádanosti zdejšího podmoří spočívá i ve 

skutečnosti, že v době Jugoslávie bylo vzhledem k činnosti tehdejší 

armády zakázáno potápění v tomto pásmu kvůli vojensko-strategickým 

systémům (Žirje – Zečevo – Smokvica - Rt Ploča). Jižní pobřeží ostrova 

Žirje je zvlášť zajímavé a atraktivní, neboť je podobné jiným ostrovům 

vnějšího pásma: kde jedna lokalita končí, tam začíná další a potápění je 

tak plné zajímavostí.

Jeden z nejvýznačnějších vraků v této zóně je vrak Francesca da 

Rimini, který se nachází bezprostředně u severního břehu ostrova 

Kaprije. Potopil se 22. března 1944, když ho zasáhli torpédem dvě 

britská letadla typu SPIT FIRE. Loď byla zakotvena a zamaskována při 

severním pobřeží ostrova Kaprije. Je to výborně zachovalá železná loď 

z 2. světové války dlouhá 42 metrů a široká 12 metrů, se třemi stěžni 

a před válkou byla ve vlastnictví chorvatských rejdařů. Začátkem 2. 

světové války ji zabavili Italové, kteří na ní převáželi zbraně. Po pádu Itálie 

v září 1943 zabrali loď Němci, kteří ji používali ke stejnému účelu jako 

Italové, a to až do doby, kdy ji potopila spojenecká letadla. 

Nedaleko této lokality puři severního mysu ostrova Kaprije patří 

podmořské kaskády k nejkrásnějším lokalitám podmořských stěn této 

zóny. Začínají v hloubce 20 metrů a klesají do hloubky 50 metrů.

      Potápěč si prohlíží trosky parníku  
u Primoštenu 

∆  Příprava k ponoru do modři Jadranu 

∆
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U břehu ostrova Drvenik před Grebašticí se nachází vchod do podmořské 

jeskyně, která má sifon. Druhá dostupná podmořská jeskyně v této zóně 

se nalézá na západním mysu ostrova Tmara u Primoštenu ve stěně, která 

se táhne v délce 200 metrů jižně od mysu směrem k Primoštenu. Vchod 

do této jeskyně ve stěně Tmary je v hloubce 35 metrů, má rovné písčité 

dno a žijí tu četné langusty, které ostražitě hlídají vchod před zvědavci.

O něco severněji od Tmary se nachází podmořský útes, kterému místní 

potápěči říkají Katedrala. Je to hřeben se dvěma zaoblenými vrcholky, s 

různou konfigurací okolních stěn, zvlášť atraktivních na severní  

a jižní straně.

Bezprostředně před Primoštenem na velmi dobře přístupné hloubce 

24 až 30 metrů se nacházejí pozůstatky italské nákladní lodi MIRANO, 

která ve službách německého válečného námořnictva vozila uhlí. V září 

1943 na ni zaútočila před Primoštenem u ostrova Grbavac silnou palbou 

spojenecká děla z blízkých pevninských kopců, která ji zapálila; loď 

se pak potopila. Po skončení prací byla část vraku (lodní šroub, část 

nástavby lodi, motory aj.), která se nacházela v mělčině na plavební dráze 

vyzdvižena, zatímco boční kryt lodi, část stěžně a lahve se stlačeným 

vzduchem pro pohon motoru a další části paluby jsou dosud na písečném 

dně. Kolem vraku je i dnes rozeset lodní náklad (uhlí) a mezi zbytky našly 

svůj úkryt langusty, chobotnice, úhoři a mnohé další ryby.

U ostrova Mala Smokvica se nachází vrak malého parníku ve velmi dobře 

přístupné hloubce 20 až 27 metrů, který bývá častým cílem potápěčů 

všech stupňů výkonnosti. Kotle jsou rozházeny po dně u lodního trupu, 

zatímco v bezprostřední blízkosti jižního břehu ostrova se nacházejí části 

levého bočního krytu, které svědčí o tom, že loď byla při plavbě velmi 

silně poškozena výbuchem, takže potom, když se ztratila část krytu, loď 

rychle klesla u jihozápadního mysu na písčité dno.

Z vnější strany ostrova Velika Smokvica je nádherná podmořská stěna s 

červenými rohovitkami, která se táhne v hloubce od 18 do 60 metrů, ale 

nejkrásnější část stěny je v hloubce od 20 do 35 metrů. Při pobřeží se 

na některých místech nacházejí i úlomky antické keramiky, což svědčí 

o nebezpečnosti tohoto pobřeží za velmi špatného počasí. Poněkud 

západněji leží u podmořské stěny v hloubce 35 metrů potopené torpédo 

dlouhé asi 8 metrů. Předpokládá se, že se ztratilo při vojenských 

cvičeních bývalého jugoslávského válečného námořnictva a bylo 

zneškodněné ponecháno na dně.

Západně od Malé Smokvice u podmořského útesu, jehož vrcholek se 

nachází v hloubce 7 metrů, leží při jižním úbočí na písčitém dně potopený 

ponton, a to v hloubce 38 až 42 metrů. Byl konstruován jako lodní trup 

s širokou krytou palubou, ohrazenou sloupovým zábradlím na koncích, 

jehož horní část obrostla velikými houbami. Západně od pontonu se 

nachází podmořská stěna plná děr a rozsedlin, často s langustami a 

rybami v nich ukrytými.

Západně od mysu Ploča stojí maják  Mulo,  který je vhodný pro potápění, 

neboť je kolem ostrova snadná orientace. Při západní straně jsou 

podmořské kaskády, které spadají do hloubky 42 metrů a u jeskyň na 

dně srázu je někdy možno najít ryby ukryté v děrách stěny:  sibu, mačku, 

langusty a jiné ryby.

∆  Stromy velkých gorgonií se v podmoří  
středního Jadranu vyskytují často 
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Kornati  
- Nautilus Diving Center

Miljenko Brkljačić, 
Saša Juraga

Branimirova 19, 22244 Betina 022 435 546 022 435 547 091 589 2915  
091 266 0300

kornati-nautilus@globalnet.hr www.kornati-nautilus.eu.tt

Najada Diving  Anna Nokela, 
Barbara Marušić

Put Jersan 17,  
22243 Murter

022 435 630
022 436 020

022 436 020 098 9592 415 
098 1371 565 
098 9197 237

anna.nokela@najada.com www.najada.com

Aquanaut  
Diving Center

Josip i  
Alenka Turčinov

Jurja Dalmatinca 1,  
22243 Murter

022 434 575 022 434 575 098 202 249 
098 98 30 274

aquanaut@divingmurter.com www.divingmurter.com

Moana  
Sub Jezera

Jakub Swiatkiewicz Sv. Ivana b.b., 22242 Jezera 022 438 160 022 438 160 091 786 9184 
091 1255 455  
091 1255 456

office@nautilus.com.pl 
info@moana.pl

www.nautilus.com.pl 
www.moana.pl

Oktopus Diving Center Nenada Milošević Put slobode 23, 22212 Tribunj 098 914 6633 mirko.milosevic@si.t-com.hr www.diving-center-oktopus.com

Ronilački centar  
CRO-PRO-SCUBA

Marijana i  
Aleksandar Barić

Splitska 16,  
22213 Pirovac

022 467 139 091 507 0408 info@croproscuba.com www.croproscuba.com

Diving center  
Mediterraneo sub

Emil Lemac Hotel Punta, Grgura Ninskog 1,  
22211 Vodice

022 350 894 022 311 965 091 5394 007 mediteraneosub80@hotmail.com www.mediteraneosub.com 

Diving center Vodice Dive Stipica Birin Vlahov Venca 15, 22211 Vodice 098 919 6233 info@vodice-dive.com www.vodice-dive.com
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Vertigo Diving Center Bojan Ilić Hoteli Solaris i Kamp Solaris,  
22000 Šibenik

022 364 461
01 3090 099

01 3090 099 098 209 073 
098 1714 770

info@vertigo.hr www.vertigo.hr

Diving Center Spongiola Sara Kaleb
U.O. Corallinae

Obala I/58, 22000 Krapanj 091 883 8394 diving@spongiola.com www.spongiola.com

Manta - Odisseus Lorenz Marović Adriatic kamp Primošten,  
22202 Primošten

098 265 923 
098 443 283

manta@st.t-com.hr www.manta-diving.hr 
www.crodive.info

Diving Center  
Pongo Primošten

Borko Pusić Hotel Zora – poluotok Raduča,  
22202 Primošten

022 559 101 022 559 101 091 6799 022 pongo@dcpongo.com www.dcpongo.com

Diving center  
Pongo Rogoznica

Borko Pusić Apartmansko naselje Ruzmarin,  
Gornji Muli, 22203 Rogoznica

022 559 101 022 559 101 091 6799 022 pongo@dcpongo.com www.dcpongo.com

43.41545 N
15.52425 E

43.403080 N
15.544775 E

43.3626 N
15.5527 E

43.352518 N
15.551302 E

43.312375 N
15.582528 E
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Potápěčské centrum Kontaktní osoba Adresa Tel +385 Fax +385 Mob +385 E-Mail Web
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Vassilios T.

Komiža

Biševo

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

SPLIT
Velké ostrovy střední Dalmácie jsou dobře pokryty 
potápěčskými středisky v souladu s lokalitami, které se v 
této zóně navštěvují:  Čiovo, jižní pobřeží Šolty a Brače, Hvar 
a Vis jsou hlavní destinace. Jsou i lokality v zóně od Omiše 
do Podgory, kde působí místní potápěčská střediska (Omiš, 
Brela, Baška Voda, Makarska, Podgora, Gradac), zatímco 
některá se orientují na blízké ostrovy. Zvláštní místo zaujímá 
v této zóně ostrov Vis, který je zvlášť bohatý na atraktivní 
potápěčské lokality a vraky, na jeskyně na ostrovech 
Biševo a Vis (Modra, Medvjeđa, Zelena špilja), a množství 
archeologických lokalit řadí Vis mezi potápěčské destinace, 

které nelze vynechat (potápěčská střediska jsou ve Visu a 

v Komiži). Podmořské foto a videosafari v této lokalitě téměř 

vždy představuje špičku reprezentačního propagačního 

materiálu chorvatské potápěčské turistiky.

Nejzajímavější vraky u pobřeží Visu jsou: 

Vassilios T řecká nákladní loď, velmi atraktivní svou velikostí, leží v 

hloubce od 20 do 55 metrů u mysu Stupišće nedaleko Komiže. Potopil 

se po nárazu do mysu Stupišće v bouřlivé noci při dopravě nákladu uhlí. 

Je snadno dostupný, neboť leží v těsné blízkosti břehu na levém boku a 

pro potápění je velmi přehledný. Doporučuje se pro pokročilé potápěče, 

ale i začátečníci si mohou z pravého nejmělčího boku prohlédnout jeho 

části a zažít nezapomenutelné potopení k tomuto vraku. V něm jsou stále 

ještě předměty běžné potřeby, náklad uhlí je rozházen ve skladovacích 

prostorách a před lodí. Velké prázdné skladovací prostory jsou 

bezpečné pro vstup potápěčů. I přes dobrou viditelnost je dobré svítit si 

podmořskými svítilnami, což pomáhá odkrýt mnohé detaily vnitřku lodi.

∆  Modrá jeskyně na ostrově Biševo: jedinečný 
přírodní zážitek pro každého potápěče



36
Čiovo

Po
tá

pě
ní

DA
LM

ÁC
IE

 - 
Sp

lit
sk

á 
ob

la
st



37

Brioni

B-17

Makarska Riviera

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

Teti je nákladní parník, který se potopil za špatného počasí nárazem 
do ostrova Mali Barjak, má dost poškozený trup a leží na lodním kýlu. 
Pro svou vzpřímenou polohu,  pro palubu obrostlou organizmy a pro 
charakteristické kormidlo na zádi bývá častým námětem podmořských 
snímků. Ve svém nákladovém prostoru má žulové kostky, které se 
používaly jako materiál při dláždění silnic, ale na místo svého určení 
nikdy nedorazily. V bouři narazila loď na severní stranu ostrova Mali 
Barjak a jeho posádku v těžkých podmínkách bouřlivé noci zachránila 
skupina rybářů z Komiže. Protože zachránit ztroskotanou loď z útesů 
bylo neproveditelné, byla ponechána na místě, až se rozpadla a nakonec 
potopila. Tak leží na mělčině v hloubce jen 10 maximálně 34 metrů, což 
je vhodné pro potápěče všech kategorií.

Brioni byl osobní a nákladní parník, který se potopil u jihovýchodního 
pobřeží ostrova Visu, a podle neúplných informací se má za to, že za 
špatného počasí narazil do ostrova Ravnik. Kvůli větší hloubce, v níž se 
nachází (50 až 60 metrů) je lokalita přístupná výhradně potápěčům, kteří 
prošli výukou potápění s plynnou směsí. Vrak leží na levém boku a je 
obrostlý žlutými houbami, je dobře zachovalý a atraktivní pro podmořské 
fotografování. 

Visu na lokalitě dostupné z potápěčských středisek z Visu a z Komiže. 

Na rybářské lodi jsou ještě úhledně složené sítě a všechny rybářské 

potřeby, antény komunikačního zařízení na stěžních a všechno ostatní 

lodní vybavení. Je to atraktivní lokalita pro podmořské fotografy.

B-17 je vrak u jižního pobřeží Visu, který patří k nejlépe 

zdokumentovaným vrakům na Jadranu. V hloubce 75 metrů leží ve 

výborném stavu tento vrak těžkého bombardéru amerického válečného 

letectva z druhé světové války, který chtěl po bombardování Mariboru 

vzhledem k poškození trupu a motoru letadla nouzově přistát na Visu. 

Přistání se nepodařilo a letadlo se zřítilo do moře. Byl to první a jediný 

let této „létající pevnosti“, která se potopila bez označení jednotky, k níž 

patřila. Potápění v této lokalitě je povoleno výlučně potápěčům, kteří 

mají vybavení pro technické potápění s plynnou směsí (TRIMIX).

Ursus je remorkér, který v lednu 1941 potopila svými děly britská 

ponorka minonoska – Rorqual. K útoku na remorkér došlo v době, kdy 

URSUS táhl plovoucí dělový ponton GM 293 ze Zadaru do italského 

přístavu Brindisi a jeho konečným místem určení bylo albánské 

pobřeží pro obranu Otrantu. Britská ponorka svými děly poškodila a 

zapálila remorkér, ponton se odpoutal a remorkér se nakonec potopil 

u podmořské stěny na písečné dno, do něhož je nyní zabořen přídí. 

Po příletu válečného hydroavionu opustila ponorka bojiště, začínající 

bouře ohrožovala posádku pontonu i námořníky z remorkéru, kteří se 

na pontonu zachránili. V bouřlivé noci doplul ponton k břehům ostrova 

Hvar, kde byl nakonec zachráněn a dovlečen do hvarského přístavu. 

Zahynuvší námořníci byli pohřbeni na hřbitově ve Hvaru; toto byla první 

námořní bitva 2. světové války na Jadranu.

Fortunal je rybářská loď novějšího data ve výborném stavu na lokalitě, 
kde obvykle bývá skvělá viditelnost. Nachází se u severního pobřeží 
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Hvar

Bol

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

Je třeba připomenout, že kromě Visu jsou nejaktivnější potápěčská 

střediska na Hvaru (Hvar, Jelsa),  na Brači (Bol, Supetar), na Čiovu 

(Okrug), v Trogiru (Medena, Resnik) a na Šoltě (Stomorska). Split je pro 

organizování výletních potápěčských programů v nevýhodné situaci 

vzhledem ke vzdálenosti od nejatraktivnějších potápěčských destinací, 

které obhospodařují potápěčská střediska na Brači, Hvaru a Šoltě.

 

Na ostrově Šolta jsou atraktivní lokality, z nichž vyjímáme:

• U Stomorske na lokalitě Pelegrin se v hloubce 20 m nachází vrak 

rybářské lodi “Ribolovac”. Loď je dlouhá 30 m a je úplně zachovalá. 

Palubní nástavba se nachází již ve 12 metrech hloubky. Loď leží na 

písku, nakloněná na levý bok. Viditelnost je výborná, takže je ideální i 

pro začátečníky.

• Galerija je lokalita u mysu zátoky Livka, kde se nachází kolmá 

podmořská stěna s velkou jeskyní v hloubce 35 m. Na dně jeskyně je 

antická kotva, viditelnost je dobrá; je vhodná i pro fotografování.

• Lokalita “Piramide” se nachází v zátoce Travna. Od západního mysu 

zátoky jižním směrem se nachází šest podmořských útvarů v podobě 

pyramid. První vrchol je v 25 m, zatímco ostatní jsou v hloubce 35 m. 

Jejich úpatí je v hloubce 34 až 56 m. Viditelnost je výborná, lokalita se 

doporučuje pokročilým potápěčům.

• Lokalita “Sipuja” v zátoce Stracinska je podmořská stěna, která 

začíná v hloubce 25 m a úpatí má ve 45 m. Je plná děr, rozsedlin, kaňonů 

a rohovitek. Tato tvarová různorodost vyhovuje mnohým druhům ryb a 

langustám, doporučuje se podmořským fotografům pokročilé kategorie.

• Lokalita “Vela Ploča”. Podmořská stěna začíná v hloubce 6 m a 

končí ve 45 m, s rohovitkami a langustami. Pro malou hloubku začátku 

stěny je velmi vhodná pro začátečníky.

• Lokalita “Marie Grota”. V hloubce 6 m se nalézá vstup do podmořské 

jeskyně, která kolmo klesá do hloubky 25 m, kde je východ z jeskyně. 

Po výstupu z jeskyně se pokračuje s potápěním podél podmořské stěny, 

která se svažuje do hloubky 40 m. Lokalita je ideální pro podmořské 

fotografování a natáčení na video.

• Lokalita “Jorija”. Podmořská stěna s velkou jeskyní, jejíž vchod je 

v hloubce 15 m, její strop je pak těsně pod hladinou. Je vhodná i pro 

začátečníky kvůli malé hloubce potápění a velikým prostorám uvnitř 

jeskyně. Dobrá lokalita pro nácvik potápění k získání potápěčské 

specializace „Potápění v jeskyních“.

Ostatní zajímavé lokality v této zóně jsou Kampanel a Stambedar 

(Pakleni otoci – Hvar), mys Smočiguzica a Kabal (Hvar), jeskyně Vrulja 

(Omiš – Pisak - Brela), lokality u jižních podmořských stěn ostrovů 

Čiovo a Šolta, válečné letadlo u Sućuraje na Hvaru (potápění organizují 

potápěčská střediska z Makarské a Podgory).

U ostrova Brač jsou nejnavštěvovanější tyto lokality: 

• Zátoka “Lučice”, ostrov Brač. Jeskyně, jejíž vchod je 3 m pod hladinou a 

klesá kolmo do hloubky 25 m. Pravá strana je hluboká 34 m, zatímco tunel 

na levé straně je v hloubce 44 m. V jeskyni je možno vidět velké kranasy, 

kteří plavou společně s potápěči. V celé jeskyni postačuje k potápění 

přirozené denní světlo, pouze v tunelu jsou potřeba podvodní svítilny.

• Východně od ostrůvku Mrduja se v hloubce 40 m nachází vrak lodi 

“Meje“. Loď je dlouhá 30 m, úplně zachovalá, leží na písku, příď lodi 

se nalézá v hloubce 47 m. Potápění je možné v kajutové části lodi. V 

její bezprostřední blízkosti je podmořská stěna v hloubce 25 m, kterou 

potápěči navštěvují při návratu z vraku. Vzhledem k hloubce lokality, v 

níž vrak leží, se doporučuje pro technické potápění s plynnou směsí.

• Mys Ptičji rat u obce Povlja představuje podle vyjádření zkušených 

zahraničních potápěčů jednu z nejkrásnějších podmořských stěn oblasti 

ostrova Brače. Je to lokalita geologicky zajímavá, neboť se nachází 

proti strmým úbočím pohoří Biokovo a lokality Vrulje; jsou tu podmořské 

jeskyně a kanály, z nichž vytékají ponorné řeky - podmořská ústí 

ponorných řek v moři.
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www.croprodive.info

Trogir  
Diving Center

Ivo Miše i  
Jozo Miki Miše

Pod luku 1,  
21223 Okrug Gornji

021 886 299 021 886 299 098 321 396 mail@trogirdivingcenter.com www.trogirdivingcenter.com

Tragurion  
Diving Center 

Damir Mišetić Bočić 38,  
21223 Okrug Gornji

021 886 363 021 886 363 098 567 802 info@trogir-diving.com 
damir.misetic2@st.t-com.hr 

www.trogir-diving.com

Diving Center  
Venus

Ivica Žižak Hotel Resnik, Resnik b.b.,  
Kaštel Štafilić, 21216 Kaštel Stari

021 227 515
021 895 167

021 895 167 091 2271 480 info@venus-diving.com www.venus-diving.com

Motorni brod  
MSY Šćedro

Val obrt,  
Dražen Jakas

B. Papandopula 6,  
21000 Split

021 461 924 
021 761 069

021 460 482 098 225 970 scedro@st.t-com.hr www.scedro.hr

Akvatorij - Split Goran Ergović,  
Zoran Ergović

Put Supavla 21/3,  
21000 Split

021 459 545 021 459 545 091 313 2120 
091 313 2121

info@akvatorij.hr www.akvatorij.hr

Turizam  
Manta d.o.o.

Aniska Marović Vukovarska 33,  
21000 Split

098 443 283 
098 265 923

manta@st.t-com.hr www.manta-diving.com 
www.crodive.info

Diving Center  
Le Meridien

Vladimir Stipčević Nautic Center, Hotel Le Meridien, 
Grljevačka 2a, 21312 Podstrana

091 3353 010 
091 5185 400

otvorena.voda@gmail.com www.openwater.hr

Gogo Diving Center Goran Vlahović Put vruje 86, Pisak 21318 Mimice 021 583 780 091 600 6517 info@gogo-diving.hr www.gogo-diving.hr

Leomar  
Diving Center

Marie Korten,  
Leo Novaković

Riva Pelegrin 47,  
21432 Stomorska, island Šolta

021 658 302 021 658 302 091 1412 577 leonovakovic@hotmail.com www.leomar-divingcenter.de

Diving Center  
Draulik

Petronije Tasić 21405 Milna,
island Brač

021 386 250 
021 384 478

021 384 753 098 235 662 
091 601 5525

petronijehr@yahoo.com

Big Blue  
Diving

Igor Glavičić Hotel Borak, Put Zlatnog rata b.b., 
21420 Bol, island Brač

021 306 222 021 635 614 098 425 496 igor@big-blue-sport.hr www.big-blue-diving.hr 
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Diving Center  
Dolphin

Dragan Laković, 
Matej Lisičar

Potočine b.b., 21420 Bol,  
island Brač

021 319 892 021 319 892 091 150 5942 
091 250 8033

dragan.lakovic@inet.hr 
matej.lisicar@vip.hr

www.diving-dolphin.com

Diving center  
Ruskamen 

Vladimir Stipčević Holiday Village Sagitta, 
21317 Lokva Rogoznica

091 5185 400 otvorena.voda@gmail.com www.openwater.hr

More Sub Makarska Bojan Runtić Kralja P. Krešimira 43, 21300 Makarska 021 611 727 098 1739 926 info@more-sub-makarska.hr www.more-sub-makarska.hr

Ronilački centar  
Poseidon

Stjepan Jurišić Ul. Blato 13, 21320 Baška Voda 021 620 263 021 620 589 091 5159 976 diving@baskavoda.hr www.dalmatia-channel-of- 
brac.com/poseidon.htm

Butterfly Diving -  
Providus d.o.o.

Sebastian Theilig Kraj 83,  
21325 Tučepi

021 623 777 021 623 777 098 94 57 138 
+ 49 178 136 25 96

dive@butterfly-diving.hr www.butterfly-diving.hr

Birgmaier  
Sub

Oleg Birgmaier Branimirova obala 107,  
21327 Podgora

091 5633 067 
+ 386 31 486 717

birgmaiersub@hotmail.com www.birgmaier-sub.com

Diving Center  
Viking

Ksenija i  
Vinko Petrinović

Podstine b.b., 21450 Hvar 021 742 529 021 742 529 091 5689 443 
091 5170 755

info@viking-diving.com www.viking-diving.com

Motorni brod MSY BODUL- 
Val d.o.o

Marino Jakas Zavala b.b.,  
21465 Jelsa, island Hvar

021 767 044 021 767 171 098 42 33 55 msbodul@gmail.com www.bodul.hr 

Moana  
Sub Hvar

Jakub  
Swiatkiewicz

Mala Gacka b.b.,  
21450 Hvar, island Hvar

021 717 053 091 786 9184 
091 1255 455 
091 1255 456

office@nautilus.com.pl 
info@moana.pl

www.nautilus.com.pl 
www.moana.pl

AN-MA  
Diving Center 

Zvonko Nađ Kamenita 12, 21480 Vis,
island Vis

021 711 367 021 711 367 091 5213 944 
092 114 7420

anma@anma.hr www.anma.hr

Dodoro  
Dive Center

Zoran Milosavljević S.S, Kranjčevića 4, 
21480 Vis, island Vis

021 711 913 
021 711 311

021 711 347 091 2512 263 
091 764 6399

dodoro@dodoro-diving.com www.dodoro-diving.com

Issa –  
Manta Diving Center, 
Turizam Manta d.o.o.

Aniska Marović Šetalište Apolonija  
Zanelle 5, 21480 Vis,
island Vis

098 443 283 
098 265 923 
098 534 714

manta@st.t-com.hr www.manta-diving.com 
www.crodive.info

ISSA Diving Center Siniša Ižaković Ribarska 91, 21485 Komiža, island Vis 021 713 651
021 466 519

021 466 519 091 2012 731 info@scubadiving.hr www.scubadiving.hr

Manta Diving Center 
Turizam Manta d.o.o.

Aniska Marović Pod Gospu b.b., 21485 Komiža,
island Vis

098 443 283 
098 534 712 
098 534 714

manta@st.t-com.hr www.manta-diving.com 
www.crodive.info
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Dubrovnik

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

DUBROVNIK
Pelješac, Korčula, Lastovo a Mljet, jakož i oblast Dubrovníku a Cavtatu, 

jsou nejjižnější potápěčskou zónou Jadranu v Chorvatsku. Toto pásmo 

je specifické svou velkou čistotou moře (otevřený jižní Jadran), velkými  

hloubkami, které poskytují relativně málo potápěčských lokalit, jež jsou 

hlavně bezprostředně u břehů ostrovů, zatímco mezi ostrovy Lastovo a 

Mljet je celé souostroví ostrůvků, útesů a hřebenů (Vrhovnjaci). Oblast 

je bohatá rybami a je možné v tomto podmoří fotografovat jednotlivé 

druhy ryb, které se v severních částech Jadranu vyskytují jen vzácně 

(kanic, langusta). V posledních pěti letech způsobilo zvýšení teploty 

moře, že se v podmoří u Mljetu nyní rychleji rozmnožují tropické druhy 

ryb (ploskozubec), a dá se čekat, že tento trend bude pokračovat. 

Vzhledem k neprobádanosti oblasti jsou Mljet a Lastovo zónami, které 

jsou pod zvláštní ochranou Ministerstva kultury, takže je potápění možné 

výhradně organizovaně v rámci potápěčských středisek s licencí, která 

mají k dispozici povolení pro podmořské aktivity.

Korčula a Mljet nabízejí několik atraktivních podmořských jeskyní, 

v zóně Mljetu je největší podmořský korálový útes ve Středomoří (u 

ostrůvku Glavat a ve Velkém Jezeře na Mljetu). Na jižní straně ostrova 

Mljetu je několik zajímavých lokalit s mimořádně dobrou viditelností 

a tvarovým bohatstvím podmořského terénu: mys Korizmeni Rat  a 

ostrůvek Štit patří k nejatraktivnějším na jihozápadním pobřeží, pak 

následují strmé stěny na Zapetrali, dále  mys Lenga a ostrovy Vanji Škoj 

a Nutarnji Škoj. Zvláštní zážitek představuje potápění v jeskyni Odisejeva 

špilja, která má široký vchod s oblázky na dně při vstupu a přehledný 

vnitřní prostor, v němž se velké stěny oddělily od zřícené klenby. Před 

samotnou jeskyní je atraktivní stěna plná ryb a langust.

∆  Vznášení u stěn s kolonií červených gorgonií      Kanic na jednom z největších podmořských 
korálových hřebenů Středomoří – Podmoří Mljetu 

∆
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S-57

Korčula

C h o r v a t s ké  t u r i s t i c ké  s d r u ž e n í

U pobřeží poloostrova Pelješac, bezprostředně u jeho břehu, leží v 

ideální hloubce vrak německého torpédového člunu S-57, jeden z 

nejatraktivnějších vraků na Jadranu. Tento rychlý člun  (něm. Schnellboot) 

byl vyzbrojen torpédy a patřil po technické  stránce k tehdejší námořní 

technologické špičce. Byl masivní konstrukce, ale malé váhy, což 

mu propůjčovalo mimořádnou rychlost. Potopil se v srpnu 1944 při 

záchranné pátrací akci po přeživších námořnících německého konvoje, 

který napadly a zničily britské torpédové čluny. Při této operaci, kterou 

němečtí velitelé nazvali operace HAMMER byly zasaženy lodi Vega a 

vnitřní části se často nacházejí ropušnice, kanici, úhoři a hejna ryb, které 
se zdržují v bezprostřední blízkosti vraku. Je to jeden z nejkrásnějších a 
pro fotografování nejatraktivnějších vraků na Jadranu.

Vrak lodi Boka, která ztroskotala v bezprostřední blízkosti pobřeží 
Pelješce, několik výsadkových německých člunů východně od Žuljany a 
lokality středověkých ztroskotaných lodí (Pelješac, Korčula). 

Lastovo je ostrov se strmými a stále ještě divokými břehy, výjimečné 
krásy a průzračnosti moře. Potápěči, kteří si užívají při volném vznášení 
nad hlubokými mořskými srázy, si tu mohou vychutnávat svůj požitek, 
když neomylně nacházejí hluboké kaňony na jižních březích ostrova. 
Jeskyně jihozápadního pobřeží Korčuly (tři jeskyně na pouhých 300 
metrech pobřeží u mysu Ključ) a ostrůvek Bijelac (s podmořským 
tunelem pod ostrovem) na severozápadní straně ostrova Lastovo se 
pokládají za nejatraktivnější lokality. Právě pro průzračnost moře v 
klidných letních dnech je možné tady pořídit nejkvalitnější fotografie 
podmořského světa, takže celá oblast Lastovo – Korčula – Mljet patří k 
zónám, které stále častěji navštěvují zkušení potápěči pro fotografování a 
natáčenií na video.

V oblasti Dubrovníku nacházíme několik vraků, atraktivních podmořských 
stěn ve skupině Elafitských ostrovů, někde se ještě vyskytují kolonie 
červeného korálu a v zóně Cavtatu je chráněno několik ztroskotaných 
lodí z antické doby (s amforami a pithy – nádobami na obilí). 
Místní potápěčská střediska mají všechny podmínky pro pořádání 
potápěčských výletů v této lokalitě, ale většina návštěvníků dubrovnické 
zóny je dopravně vázána na letecké linky  (Ćilipi). Tím se tato zóna 
vzhledem k dopravnímu spojení stále ještě nachází v rozvojovém stádiu 
a očekává se, že teprve za tři až pět let po vybudování dopravního 
spojení se severem zasáhne masová potápěčská turistika i tyto perly 
chorvatského Jadranu. 

Dora, které vezli zbraně a zdravotní materiál z Ploče do Dubrovníku, 
jakož i výsadkové čluny doprovázející konvoj, které dnes leží na dně v 
mělkém pobřežním pásmu obrácené kýlem vzhůru. Ropný tanker Helga 
se byť poškozený stačil vrátit na Korčulu a informoval Dubrovník o útoku. 
Následující den vyplulo pět německých torpédových člunů ze základny 
v Mokošici, aby u pobřeží poloostrova Pelješac hledaly námořníky, 
kteří útok přežili. A když britské lodi znovu zaútočily na tyto německé 
záchranné lodi, byl torpédový člun S-57 poškozen a nebyl schopen ani 
manévrování, ani plavby. Po marných pokusech vytáhnout člun na břeh 
se rozhodl kapitán lodi S-57 ji zničit, aby se nedostala do rukou spojenců 
a vyhodil ji u samého břehu Pelješce do povětří. V tomto střetnutí zahynuli 
dva členové posádky a devět jich bylo zraněno. Dnes leží vrak v ideální 
hloubce pro potápění – mezi 20 a 37 m; při obecně dobré viditelnosti 
může potápěč v průběhu průměrných 25 minut potápění užívat při 
prohlídce tohoto stále ještě vyzbrojeného válečného člunu. Zvláštní 
zajímavostí je protiletadlové dvouhlavňové dělo na zádi, které je dosud na 
svém podstavci pohyblivé, přestože je již přes 50 let ve vodě. Je možné, 
že v jeho hlavních jsou dosud nevystřelené náboje a střelivo je připraveno 
i v zásobnících přímo u děla. V podpalubí jsou uložena dvě torpéda a 
dvě jsou připravena v odpalovacím zařízení v příďové části člunu. V jeho 
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1 Diving Center  
Adriatic Mikulić  

Igor i  
Sabina Mikulić

Mokalo 6,  
20250 Orebić, peninsula Pelješac

020 714 328
020 713 420

020 713 420 098 344 162 booking@adriatic-mikulic.com www.adriatic-mikulic.hr

2 Diving Center S-57 Vedran Grbić Kraj 9, 20245 Trstenik, peninsula Pelješac 020 748 097 020 748 097 098 428 675 diving@freaky-diving.com www.freaky-diving.com

3 Diving Center  
Barbara Immersio d.o.o.

Srđan Jeić Kraj 93, 20247 Žuljana,
peninsula Pelješac

020 756 133 020 756 397 098 757 898 
098 755 785

srdjan.jeic@du.t-com.hr www.diveadria.com

4 Diving Center  
Žuljana 

Dragan i  
Teo Lopin

20247 Žuljana,  
peninsula Pelješac

020 756 108 020 756 060 098 166 3165 
099 216 2510

teolopin@yahoo.com www.divingzuljana.com

5 N'S Friendly Family  
Diving Club

Nenad Babić Gršćica mala 3,  
20271 Blato,
island Korčula

020 861 045 020 861 045 091 8813 823 
099 512 8699 
+ 39 347 9365 699

neno@nenodiving.com www.nenodiving.com

6 Diving Center Tri porte Željan Padovan Triluke b.b., 20270 Vela Luka
island Korčula

020 851 260 098 542 535 info@divingtriporte.com www.divingtriporte.com

7 Diving center MM-sub  Miljenko Marukić Lumbarda 65, 20263 Lumbarda
island Korčula

020 712 288, 020 712 321 098 285 011 mm-sub@du.t-com.hr www.mm-sub.hr

8 Diving Center  
Aquatica

Mario Orlandini Hotel Odisej,  
20226 Pomena, island Mljet

098 479 916 
091 7677 190

info@aquatica-mljet.hr www.aquatica-mljet.hr

9 Diving Centre Lastovo  
Ronilački raj d.o.o.

Boris Dmitrović Pasadur bb,  
20289 Ubli , island Lastovo

020 802 100 020 802 444 091 2011 080 info@diving-lastovo.com; 
ronilacki.raj@gmail.com

www.diving-lastovo.com
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10 Diving Center Ankora Marko Frlan Zaklopatica 46, 20290 Lastovo 020 801 170 091 761 3210 info@lastovo-diving-ankora.com www.lastovo-diving-ankora.com

11 Diving Center  
Blue Planet 

Anto Vuković Hotel Dubrovnik Palace,  
Masarykov put 20, 20000 Dubrovnik

091 899 0973 anto@blueplanet-diving.com www.blueplanet-diving.com

12 Diving Center Abyss - 
Apena d.o.o. 

Maro Sekula,  
Antun Perušina

Dubrovnik President Hotel,  
Iva Dulčića 15, 20000 Dubrovnik

020 357 316 020 357 316 098 765 685 
098 244 349

du-apnea@du-apnea.hr www.dubrovnikdiving.com

13 Diving Center Epidaurum Boris Obradović Šetalište žal 31, 20210 Cavtat 020 471 386 020 471 386 098 427 550 epidaurum@du.t-com.hr www.epidaurum.com

14 Diving Center  
Aquarius I.G. & Co.

Ivo Gale Šetalište Marka Maroice 27,  
20207 Mlini

098 229 572 info@dubrovnik-diving.com www.dubrovnik-diving.com

15 Diving Center Molunat Bernard Zalokar Molunat 30, Konavle, 20219 Molunat 020 794 352 020 794 352 098 1722 771 bernard.zalokar@du.t-com.hr www.diving-dubrovnik-zalokar.hr
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HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 ZAGREB, HRVATSKA
Telefon: +385 1 46 99 333
Telefaks: +385 1 455 7827
E-mail: info@htz.hr
Web: www.hrvatska.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus
1010 Wien
Am Hof 13, Österreich,
Telefon: +43 1 585 38 84
Telefaks: +43 1 585 38 84 20
E-mail: office@kroatien.at

Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt
Hochstrasse 43, Deutschland
Telefon: +49 69 23 85 350
Telefaks: +49 69 23 85 35 20
E-mail: info@visitkroatien.de

Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München
Rumfordstrasse 7, Deutschland
Telefon: +49 89 22 33 44
Telefaks: +49 89 22 33 77
E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano
Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Telefon: +39 02 86 45 44 97
Telefaks: +39 02 86 45 45 74
E-mail: info@enteturismocroato.it

Ente Nazionale Croato per il Turismo
00186 Roma
Via dell’ Oca 48, Italia
Telefon: +39 06 32 11 0396
Telefaks: +39 06 32 11 1462
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika
Telefon: +420 2 2221 1812
Telefaks: +420 2 2221 0793
E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz

Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava
Trenčianska 5, Slovenská Republika,  
Telefon: +421 2 55 562 054,  
+421 2 55 415 415
Telefaks: +421 2 55 422 619
E-mail: infohtz@chello.sk

Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest
Akademia u. 1, Magyarország
Telefon.: +36 1 267 55 88
Telefaks: +36 1 267 55 99
E-mail: info@htz.hu

Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France
Telefon: +33 1 45 00 99 55,  
+33 1 45 00 99 57
Telefaks: +33 1 45 00 99 56
E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164 Fulham 
Palace Road, United Kingdom
Telefon: +44 208 563 79 79
Telefaks: +44 208 563 26 16
E-mail: info@croatia-london.co.uk

Croatian National Tourist Office
New York 10118
350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A.
Telefon: +1 212 279 8672
Telefaks: + 1 212 279 8683
E-mail: cntony@earthlink.net

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji, 00-675 Warszawa, IPC Business 
Center, ul. Koszykowa 54, Polska
Telefon: +48 22 828 51 93
Telefaks: +48 22 828 51 90
E-mail: info@chorwacja.home.pl

Kroatiska turistbyrån,  
11135 Stockholm
Kungsgatan 24, Sverige
Telefon: +46 8 53 482 080
Telefaks: +46 8 20 24 60
E-mail: croinfo@telia.com

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme, 
1081 GG Amsterdam
Nijenburg 2F, Netherlands
Telefon: +31 20 661 64 22
Telefaks: +31 20 661 64 27
E-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles
Vieille Halle aux Blés 38, Belgique
Telefon: +32 2 55 018 88
Telefaks: +32 2 51 381 60
E-mail: info-croatia@scarlet.be

Хорватское туристическое сообщество,  
123610 Moscow
Krasnopresnenskaya nab. 12
office 1502, Russia
Telefon: +7 495 258 15 07
Telefaks: +7 495 258 15 07
E-mail: HTZ@wtt.ru

Nakladatel
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Chorvatské turistické sdružení
INTERNET: http://www.chorvatsko.hr

Za nakladatele
Mr. NIKO BULIĆ
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ZASTUPITELSTVÍ A 
POBOČKY CHORVATSKÉHO 
TURISTICKÉHO SDRUŽENÍ  
V ZAHRANIČÍ

Informacije o ronilačkim centrima prikupila i obradila Hrvatska 
Gospodarska Komora (HGK) – Sektor za turizam, www.hgk.hr

Izdavač ne jamči apsolutnu točnost ovdje objavljenih 
informacija i ne snosi odgovornost zbog eventualne 
netočnosti ili promjene tih informacija.

Hrvaška turistična skupnost,  
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Telefon: 386 1 23 07 400
Telefaks: 386 1 23 07 404
E-mail: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland
Telefon: +41 43 336 2030
Telefaks: +41 43 336 2039,
E-mail: info@kroatien-tourismus.ch

Oficina National de Turismo de Croacia
28001 Madrid
Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C, España
Telefon: +3491 781 5514
Telefaks: +3491 431 8443
E-mail: info@visitacroacia.es

Kroatiens Turistkontor  
Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J; Danmark
Telefon: +45 70 266 860
Telefaks: +45 70 239 500
E-mail: info@altomkroatien.dk

JAPAN  
Ark Hills Executive Tower N613
Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Telefon: +81 03 6234 0711
Telefaks: +81 03 6234 0712
E-mail: info@visitcroatia.jp

TISKARA VELIKA GORICA
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