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Třetí největší italský ostrov je spojován 

s Napoleonem a ideální dovolenou

 „Napoleonův” ostrov Elba je rájem pro milovníky krásné přírody, italské pohostinnosti, 
objevování historických památek, panoramatických výhledů, koupání v křišťálově čistém moři 
i sportovního vyžití. Leží v Toskánském souostroví jen 11 km od pevninského města Piombino, 
má tvar podivné ryby, a ač jeho délka pouhých 27 km a šířka 18 km, je ostrov Elba třetím 
největším ostrovem Itálie.

 Ve velikosti Elbu předhání jen Sicílie a Sardinie. Na letní dovolenkování je ale stejně jako ony 
větší ostrovy náležící Itálii jako dělaný.

 Vznik Elby popisuje legenda, podle které se tyrhénské Venuši poté, co vystoupila z mořské 
pěny, roztříštila její ozdobná perla. Střepy dopadly právě tam, kde se později vynořily Elba, 
Capraia, Montecristo a další ostrovy, tvořící dnešní národní park Toskánské souostroví.

 Ostrov je rozdělen do osmi administrativních částí: Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, 
Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina a Rio nell'Elba. 

 Rozloha ostrova činí asi 224 km² a délka pobřeží přibližně 147 kilometrů. Nejvyšším vrcholem 
je Monte Capanne s nadmořskou výškou 1018 metrů. 

 Elba spolu s dalšími ostrovy (Gorgona, Capraia, Pianosa, Montecristo, Giglio a Giannutri) je 
součástí Národního parku Toskánské ostrovy. Asi 35 kilometrů západně od Elby leží 
francouzský ostrov Korsika. 

https://www.radynacestu.cz/magazin/italsky-ostrov-sicilie/
https://www.radynacestu.cz/magazin/sardinie/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portoferraio
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_nell'Elba&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Capoliveri&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marciana&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marciana_Marina&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Porto_Azzurro&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Marina&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_nell'Elba&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Capanne&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorgona_(ostrov)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Capraia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pianosa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Montecristo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Giglio
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Giannutri&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_Arcipelago_Toscano
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korsika




Trocha historie ostrova plného železné rudy

 Ostrov byl znám už nejstarším civilizacím díky svým nalezištím železné rudy. 
První doly vznikly v době osídlení Etrusky, další vybudovali po roce 480 př. n. 
l. staří Římané. Staří Řekové Elbu nazývali Aethalia (plamen) podle plamenů 
nad pecemi kde se vyrábělo železo. Pod nadvládou Říma se jí říkalo Ilva, 
současný název pochází ze 6. století.[1]

 Po zániku Římské říše byla Elba pustošena nájezdy barbarů a Saracénů. Na 
počátku 11. století se stal vlastnictvím Pisy. Když Pisu roku 1398 koupil 
milánský rod Viscontů, Elba přešla do vlastnictví pánů z rodu Appiani z města 
Piombino, kde zůstala po dvě století. Roku 1546 získal část ostrova Cosimo I. 
Medicejský; ten opevnil přístav Portoferraio a přejmenoval jej na 
„Cosmopoli“. Zbývající část Elby se stala roku 1577 opět vlastnictvím 
Appianiů. Roku 1603 se zmocnil přístavu Porto Azzurro Filip II. Španělský a 
vystavěl zde dvě pevnosti. V roce 1802 se stala Elba francouzským územím a 
nastal její hospodářský rozkvět. 
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Trocha historie ostrova plného železné rudy

 Elba se 3. května 1814 stala prvním ostrovem, na nějž se uchýlil do nuceného exilu 
Napoleon Bonaparte po vynucené abdikaci a podepsání Smlouvy z Fontainebleau. 
Byl jmenován císařem ostrova, na kterém bylo vyhlášeno Knížectví Elba a měl k 
dispozici osobní gardu čítající 700 mužů. Vládcem ostrova však byl pouze 
formálně, neboť v okolních vodách hlídkovaly britské lodě. Během svého pobytu 
provedl Napoleon na ostrově řadu ekonomických a sociálních reforem, které vedly 
ke zlepšení životních podmínek obyvatel. Navrhl také vlajku ostrova: bílou s 
červeným pruhem a třemi zlatými včelami. Napoleon pobýval na Elbě 9 měsíců a 
21 dnů; 26. února 1815 uprchl zpět do Francie (období stodenního císařství). Po 
porážce v bitvě u Waterloo byl internován podruhé, na odlehlém ostrově Svatá 
Helena v Atlantickém oceánu. 

 Po Vídeňském kongresu připadla Elba Toskánskému velkovévodství. V roce 1860 se 
pak stala součástí sjednoceného Italského království. 

 Během druhé světové války byl ostrov obsazen německou armádou, která se zde 
silně opevnila. Po tuhém boji byl osvobozen francouzskými vojáky 17. června 1944. 
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Průzračně čisté moře a ráj potápěčů

 Elbu charakterizuje členité pobřeží a množství jak dlouhých, tak i

miniaturních pláží, umístěných v malebných zátokách. K nejvyhledávanějším

plážím poslední doby patří zejména Cavoli a Fetovaia. Díky příznivému

mírnému klimatu se tu lze koupat přibližně od dubna až do listopadu.

Křišťálově čistá voda je samozřejmostí.

 Říká se, že kolem Elby se nacházejí jedny z nejhezčích potápěčských oblastí v

celém Středomoří. Potápěči si tu oblíbili nejenom členité pobřeží a

průzračnou vodu, ale i pestrý svět mořských živočichů. Ti přitom nemusejí být

vždycky jen malí – potkat delfína není na Elbě nic až tak neobvyklého.





Panoramata a městečka zeleného „divokého” 

ostrova

 Elba je plná panoramatických vyhlídek – těch od moře i těch z výšky. Úžasný
výhled se nabízí například z letité lanovky, jedoucí na nejvyšší horu
ostrova Monte Capanne, vysoké 1018 metrů. Je odsud rozhled na zelené a
převážně kopcovité vnitrozemí ostrova, na města a městečka rozesetá
zejména podél jeho pobřeží a samozřejmě na širé moře.

 Těmito městečky jsou hlavní město ostrova Portoferraio, Porto Azzurro s
dominantní pevností Forte San Giacomo, Capoliveri, pyšnící se dlouhou
vinařskou tradicí, Rio Marina s železorudnými doly v okolí, Rio nell’Elba,
odkud je vidět na 11 km vzdálenou italskou pevninu, Campo nell’Elba,
Marciana na úpatí nejvyšší hory ostrova a Marciana Marina.

 Z Elby lze dohlédnout na okolní ostrovy Toskánského souostroví. K
nejznámějším patří ostrovy Giglio, Capraia, Pianosa či Montecristo, který se
stal dějištěm Dumasova románu Hrabě Monte-Christo. Dnes je opuštěný a
vstup na něj je možný jen se speciálním povolením.





A co vyhnanec Napoleon?

 Nejvyhlášenějším obyvatelem ostrova byl bezpochyby Napoleon Bonaparte,
francouzský císař, který do nuceného exilu na Elbu přišel v květnu 1814. Ačkoliv tu
nakonec pobyl jen krátce, pozitivně se podepsal na rozvoji ostrova. Byl
iniciátorem mnoha veřejných prací, výstavby nových budov, rozvoje dolů a
žulových lomů, nechal stavět nové cesty a uskutečnil řadu ekonomických a
sociálních reforem, které zlepšily životní podmínky místních obyvatel.

 Na veškeré práce měl Napoleon pouhých devět měsícům, než utekl zpět do Francie
a po porážce v bitvě u Waterloo skončil v méně komfortním exilu na ostrově Svatá
Helena. Sám navrhl i vlajku a potažmo znak ostrova Elba. V červeném příčném
pruhu na bílém podkladu sedí tři zlaté pilné včely, kterými se Napoleon inspiroval
ve svém osobním znaku.

 Na Elbě ve městě Portoferraio je možné navštívit jednu z jeho rezidencí –
Palazzina dei Mulini. Toto reprezentativní Napoleonovo sídlo sloužilo zejména

potřebám veřejného života. Soukromý život císaře se odehrával především v jeho
letní rezidenci, známé jako Villa di San Martino či Villa Napoleone. Ta se nachází
na svahu zalesněného kopce Monte San Martino a prý ji nechal postavit, aby dal
svým věznitelům najevo, že se z vyhnanství nechystá uprchnout.

https://www.radynacestu.cz/magazin/francie/




Proč ještě vyjet na Elbu?

 Dnes patří ostrov mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější turistické

destinace.

 Je také rájem cyklistů a na své si tu přijdou i milovníci vodních sportů,

potápění či rybaření.

 Ostrov má dlouhou a zajímavou historii, tudíž je tu pořád co objevovat.

 Vyhlášená italská pohostinnost a jedinečná gastronomie je pak už jen

třešničkou na dortu.





Ubytování

 Potápěčská základna Go deep, obec Lacona

 6 apartmánů – ve třech sousedících domcích

 Ubytování až pro 26 osob

 Terasy, grily, moderní vybavení

 Kryté i nekryté venkovní posezení

 Parkování vozidel v areálu

 Rychlá dostupnost pláže





Apartmány MARCO

 Apartmán se dvěma 

ložnicemi ideální pro 4 osoby, je 

vybaven kuchyňkou, malou 

terasou s výhledem na moře, a 

jako ostatní apartmány má svůj 

samostatný vchod a veškeré 

zařízení.





Apartmány NIKOL
Dva apartmány pro 4-6 hostů, jeden v přízemí, jeden v patře. Každý apartmán 

má samostatný vchod, veškeré zařízení, kuchyňku a terasu s grilem.

 Přízemí  Patro





Apartmány BÁRA
Dva apartmány v přízemí vedle sebe. Levý se dvěma ložnicemi a kuchyní, ideální pro 4 

osoby. Pravý pro 2-4 osoby, s jednou ložnicí a obývákem. Každý apartmán má samostatný 

vchod, veškeré zařízení, kuchyňku a terasu s grilem. V těsném sousedství Nikol.

 Bára – levý vchod  Bára – pravý vchod





Apartmán JOSEFÍNA

 Apartmán ideální pro 2 osoby, je 

vybaven kuchyňkou a vlastní 

terasou s grilem.





Potápění

 Možnost dvou ponorů denně, jeden ráno a druhý odpoledne

 Dojezd na lokality – 2x rychlý motorový člun (v případě volného místa ve 
člunu, možnost nepotápěčského doprovodu ve člunu)

 Doprava výstroje k molu autem

 Dva vlastní kompresory

 Kádě se sladkou vodou pro oplach výstroje po ponoru

 Pro každého vyhrazený zastřešený uzamykatelný prostor ve venkovní sušárně 
na výstroj

 Krytý prostor pro breefing před ponorem

 Cca. 7 minut pěšky k molu





Lokality pro potápění

SCOGLIO DELLA TRIGLIA 

(Madonna)

Kultovní ponor k soše madony. Obeplutí ostrůvku 
se zajímavým životem. Murény, barakudy, 
chobotnice, hejna ryb. Pro zkušenější možnost 
hlubšího ponoru po svažující se stěně.

 Pozice: asi 2 míle od zátoky Marina di Campo

 Dosažitelnost: lodí

 Hloubka: 5 – 20 m

 Náročnost: nízká

 Proudy: mírné

 Viditelnost: dobrá



Lokality pro potápění

CAPO PORO

Náročný ponor do větších hloubek. 
Zajímavý život, velké ryby, červené 
korály, langusty.

 Pozice: zátoka Marina di Campo

 Dosažitelnost: lodí

 Hloubka: 36 – 50 m

 Náročnost: jen pro zkušené potápěče

 Proudy: mírné

 Viditelnost: velmi dobrá



Lokality pro potápění

LA SECCA DI FONZA

(Coralline esterne)

Podmořská hora od 5 do 45 metrů. Velmi 
atraktívní ponor se zajímavým životem. Barakudy, 
chobotnice, murény, červené korály, hejna ryb.

 Pozice: 3 míle od zátoky Marina di Campo, 
4 míle od zátoky Lacona

 Dosažitelnost: lodí

 Hloubka: 5 – 45 m

 Náročnost: střední

 Proudy: mírné

 Viditelnost: dobrá



Lokality pro potápění

CORALLINE INTERNE

Horní partie jsou vhodné pro nenáročné 
ponory. Zajímavý život, chobotnice, murény, 
barakudy, hejna ryb. Spatřeny měsíčníci, 
rejnoci, mačky. Dolní partie s převisy, jeskyně 
v 35 a 40 metrech

 Pozice: poblíž mysu Capo di Fonza, 4 míle 
západně od Lacony.

 Hloubka: do 40 metrů

 Náročnost: od mírné po značnou

 Proudy: někdy střední

 Viditelnost: velmi dobrá



Lokality pro potápění

SCOGLIO CHE BARA

U břehu svažující se stěna, vhodné pro výcvik. Hejna 
ryb, chobotnice, murény. Dál od břehu podmořská 
skála do 45 metrů. Směrem na moře malý vrak 
rybářské lodi, stará kotva. Hejna ryb, murény, 
mechovky, červené korály v kavernách. krásné noční 
ponory.

 Pozice: 1 míle od přístavu Lacona

 Dosažitelnost: lodí

 Hloubka: 7 – 45 m

 Náročnost: mírná až střední

 Proudy: ne

 Viditelnost: velmi dobrá



Lokality pro potápění

PUNTA MORCONE

Stěna kolmá na pobřeží, hejna ryb, 
chobotnice, murény, úhořovci. Krásné 
noční ponory.

 Pozice: 2 míle od přístavu Lacona

 Dosažitelnost: lodí

 Hloubka: 4 – 40 m

 Náročnost: střední

 Proudy: někdy mírné

 Viditelnost: velmi dobrá



Lokality pro potápění

LA FOCACCIOLA

Kaňon s bohatým životem. Murény, 
chobotnice, kanici, hejna ryb. Kaverna v 6 
metrech. Pomníček Jacquese Mayola. Velmi 
vhodné pro focení.

 Pozice: 6 mil jižně od Lacony

 Dosažitelnost: lodí

 Hloubka: 5 – 25 m

 Náročnost: mírná

 Proudy: mírné

 Viditelnost: velmi dobrá



Lokality pro potápění

ISOLOTTO CORBELLI

Členitý charakter, množství skal, průplavů, 
kaverny. Hejna ryb, murény, barrakudy, 
chobotnice. Na jižní straně v hloubce 36 m mina z 
2. světové války.

 Pozice: poblíž Focaccioly, 6 mil jižně od 
Lacony

 Dosažitelnost: lodí

 Hloubka: 7 – 35 m

 Náročnost: střední

 Proudy: někdy mírné

 Viditelnost: velmi dobrá



Lokality pro potápění

SCOGLIO REMAIOLO

Dvě navzájem kolmé stěny na jižní a východní 
straně až do 60 m. Červené korály, gorgonie, 
barakudy, murény. Spatřeni Měsíčníci, rejnoci.

 Pozice: 2 míle od jižního cípu Elby, 12 mil 
od Lacony.

 Dosažitelnost: lodí

 Hloubka: do 60 m

 Náročnost: pro zkušené potápěče

 Proudy: někdy

 Viditelnost: velmi dobrá



Lokality pro potápění

ELVISCOT

Nákladní lod ležící v hloubce 5-12m, vrak leží na 
písčitém dně, rozprostřen asi na 100 m. Skvělý 
pro noční ponor. Cestou zpět tradičně dáváme 
vyhlášenou zmrzlinu v Marině di Campo.

 Pozice: u vesničky POMONTE, cca 40min 
autem z Lacony

 Dosažitelnost: 100m od břehu

 Hloubka: do 12 m

 Náročnost: lehký ponor

 Proudy: ne

 Viditelnost: velmi dobrá



Doprava

Základna Go deep

Via del Canale 165, 

Lacona, Elba

 GPS - 42°45'58.2"N 10°19'06.4"E 

 Jedna cesta cca. 1200 km

 Předpokládaná doba jízdy 13 hodin

 Dálniční známky: ČR, A

 Dálniční poplatky: Itálie

 Trajekt: Piombino - Portoferrario

 Po opuštění trajektu již jen 10km na 
základnu



Ceník ubytování

týdení pobyt včetně pobytové taxy:

 Popis OD-DO Cena Přistýlka

 Mimo sezona 22.5. - 15.6.2018 4500,- 2000,-

 Hlavní sezona 15.6. - 21.9.2018 5000,- 2500,-

 Mimo sezona 21.9. - 5.10.2018 4500,- 2000,-

 Cena nezahrnuje cestu z ČR na Elbu.

 Příplatky:

Popis Kč EUR

 Domácí mazlíček 5,-/den



Ceník potápění:

 Popis Kč EUR

 Discovery (ponor na zkoušku) 1100.- 50,-

 Denní potápění 2 ponory 1650,- 60,-

 Balíček 10 ponorů

 (obsahuje 1 noční ponor z lodi) 7900,- 305,-

 Noční ponor na vraku Elviscott 550,- 20,-

 Foukání lahví (twin-90bar) 5,-

 Zapůjčení výstroje na 1 týden 2800,- 110,-



Ceník potápění:

 Popis Kč EUR

 Discovery (ponor na zkoušku) 1100.- 50,-

 Denní potápění 2 ponory 1650,- 60,-

 Balíček 10 ponorů

 (obsahuje 1 noční ponor z lodi) 7900,- 305,-

 Noční ponor na vraku Elviscott 550,- 20,-

 Foukání lahví (twin-90bar) 5,-

 Zapůjčení výstroje na 1 týden 2800,- 110,-



Děkuji za pozornost

 Dotazy?

 Bližší informace: Flaška - +420 725 606 745 – tomas@directocean.cz

mailto:tomas@directocean.cz

