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Budeme sa plaviť po JadraneBudeme sa plaviť po Jadrane
Naša skromná malá cestovečka orga-
nizuje plavby starými zrekonštruo-
vanými “oldtimermi” na vlnách
Jadranského mora už 20 sezón. Za ten
čas sme vymenili nespočet plavidiel,
kapitánov aj domácich prístavov. Videli
sme množstvo východov aj západov
slnka z palúb, ochutnali všetky tie
domáce vína, rakije, travarice, rogačice
aj orahovace. Kúpali sme sa na útesoch,
v osamelých zátokách, aj atraktívnych
ostrovoch. Postupne sme od roku 1994
videli celé Jadranské more od Rijeki, cez
Zadar, Šibenik, Split a všetky

To je skutočne NEUVERITEĽNÉ ! Stále
a opakovane ma to neprestáva fasino-
vať. Ty sa s nimi možno nedostávaš do
kontaktu, ale my na základni v Prišča-
paci na ostrove Korčula sa sústavne
stretávame s určitým typom potápačov
- odvážlivcov. Jestvuje totiž vrstva tých-
to šialencov, ktorí k nám nad ránom po
celonočnom šoférovaní dorazia a 
ihneď sa (v lepšom prípade po káve či
dvoch Red Bulloch) vrhajú na potá-
panie. Viem  - malo by nás tešiť, že ide
kšeft, ale púšťať ich do vody s opuch-
nutými očami a vrávoravou chôdzou ....

nie je ľahké. Úžasom nás napĺňajú aj
jedinci, ktorí trebárs niekoľko rokov
nepotápali (medzi tým poväčšine pri-
brali, alebo začali brať lieky na tlak) a
tlačia sa do člna, s ktorým sme sa vy-
brali na hlbší ponor na niektorú z
prekrásnych stien, ktorých je v okolí
našej základne dosť. Na a nakoniec, čo
dodať k tým “expertom”, korí si od nás
zapožičajú kompletný výstroj a bez
akéhokoľvek check-divu, chcú ísť potá-
pať priamo do jaskyne či prúdiacej vody.
Niektorých nechápem !

Robert Korim

Dalmatínske ostrovy. Posledné sezóny
sme trávili v južných oblastiach
Chorvátska až po Dubrovnik. Určitou
reminiscenciou bude plavba loďou
Bodul, s ktorou sme v roku 1994 začí-
nali. Vyrazíme v sobotu 31. augusta z
prístavu Trogir a našim cieľom sa stanú
ostrovy Šolta, brač, Hvar a možno aj
Korčula. Potápať budeme 2 razy denne
a dobrou správou je, že tentokrát
budeme mať POTÁPANIE  ZDARMA !
Tak neváhaj, prihlás sa a zaspomínaj si
na staré dobré časy.

travel@aronnax.sk0903 228 688,   www.aronnax.sk,  centrum@aronnax.sk  

SLOVENSKÝ  POTÁPAČSKÝ PORTÁL

Na našej stránke SCUBA.SK náj-
du užitočné informácie aj vtipné

texty tak začínajúci ako aj
pokročilí potápači.  Jej súčasťou
je aj sekcia mapujúca minulosť a
prítomnosť potápačských počí-
tačov. Na portáli v časti SCUBA

COMPUTERS nájdeš skvele
spracovanú históru, popísané
súčasné modely počítačov, aj
načrtnutú budúcnosť týchto

prístrojov. Navštív najobsiažnejší
slovenský potápačský portál:

www.scuba.sk

scuba.sk
www.
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Verte - neverte, jestvu-
je šport, ktorý sa nazý-
va “orientačné potá-
panie”. Viacerí člen-

ovia nášho Klubu Aronnax, sa mu 
v minulosti venovali, dokonca v našich
radoch je aj niekoľko členov rôznych
“reprezentačných” výberov. 

Ale k veci: podstatou tejto súťažnej
formy potápania je:
- vyhľadávať
- oboplávať
- zaznamenávať
rôzne kontrolné stanovištia, ktoré sa v
podobe bójok či spola zatopených tyčí
nachádzajú pod, či nad hladinou jazier. 
S troškou fantázie si to môže čitateľ
predstaviť ako akýsi “orienťák” pod 
vodou, kde sa nebehá - ale pláva. 

Z výstroja súťažnej podoby tohto špor-
tu spomeňme, že športovci majú na no-
hách monoplutvu (akú poznáme 
z bazénových disciplín potápačstva)
spodný diel neoprénu a masku. 

V rukách tlačia pred sebou potápačskú
fľašu s regulátorom a kapotážou pre
zmenšenie hydrodynamického odporu.
Nechýba samozrejme kompas a
plavbomer, ktorý zaznamenáva prib-
ližne preplávanú vzdialenosť. 

Slovíčko “približne” sme použili
zámerne, pretože s potápačom sa pri
súťaži zahráva prúd, vlny aj hĺbka. Aby
rozhodcovia (na súši aj člnoch) videli ka-
diaľ orientačný potápač pláva, ťahajú
športovci za sebou po hladine špeciál-
nu bóju v tvare zmenšeného surfového
plaváku.

My v Aronnaxe organizujeme už
niekoľko rokov (vždy cez druhý sep-
tembrový víkend) “ORIENT  NA  SEN-

CI” pre bežných potápačov. Na rozdiel
od súťažných orientárov, máme na sebe
štandardný výstroj používaný 
v rekreačnom potápaní. 

A namiesto kýlu so špeciálnymi prístro-
jmi si musíme pri navigácii vystačiť s
bežnými sériovo vyrábanými kompas-
mi. Najväčšie problémy nám pravda
robí odhad odplávanej vzdialenosti.
Niektorí si počítajú kopy, iní sa spolieha-
jú na čas.

Každopádne - preteky to bývajú neu-
veriteľne srdnaté. Vždy vymyslíme dis-
ciplínu, ktorá trocha zmaže rozdiely
medzi súťažnou minulosťou bývalých
závodníkov a ostatných “bežných” potá-
pačov ako aj vekové či rodové rozdiely. 

Takto sme v minulosti plávali: 
- “schádzanie” 4 členných teamov,
- mali sme “rodinné” družstvá
- deti plávali priamy kurz na presnosť do
cieľového pásma,
- či minuloročný “L” kurz.

Po skončení oficiálnej časti je pocho-
piteľne na programe guláš. Ale veď is-
totne netreba zdôrazňovať, že sa jed-
ná o “čistý” šport, veď sami si to vymys-

líme, sami postavíme trate, sami si
rozhodujeme a sami odovzdáme ceny,
Ale - bojuje sa “ako o život”. Veru aj sme
sa pohádali už (akoby išlo o “zlaté gate”)! 

Takže - ak ťa naše riadky zaujali, máš
bojovného duch, alebo nemáš čo robiť
v sobotu 14. septembra 2013 príď si s
nami zasúťažiť. Čosi z našich orien-
tačných pretekov z minulosti nájdeš aj
na klubových stránkach Aronnaxu:
www.aronnax.sk/klub/usporiadali_sme_
orient_2009.php

Pravdepodobne bude aj tento rok opäť
platiť, že “jedinými každoročne organi-
zovanými pretekmi v orientačnom pot-
paní na Slovensku” zostáva náš
Aronnaxácky ORIENT  NA  SENCI.

Vstup je samozrejme voľný pre
všetkých. 

ORIENTAČNÉ  PRETEKY  NA  SENCIORIENTAČNÉ  PRETEKY  NA  SENCI



NAŠA  KAŽDOROČNÁ  AKCIA  NA  JADRANENAŠA  KAŽDOROČNÁ  AKCIA  NA  JADRANE
plavba otcov a detíplavba otcov a detí



Ak začne skúsenejší
potápač spomínať naj-
krajšie lokality sveta,
zvyčajne v prvej 10-

siatke nechýbajú vody v okolí ostrova
Malta. Tento kúsok Európskej únie leží
medzi Európou a africkým kontinentom.
V minulosti bola Malta vyhľadávaná kvôli
svojej strategickej polohe. V dnešných
časoch ponúka okrem jazykových kurzov
najmä príjemnú dovolenku. Prispievajú k
tomu krásne more a pláže, pamiatky a
celkove pokojná prázdninová atmosféra. 
Maltu tvorí 5 ostrovov, z ktorých 3 sú aj
obývané. Našim záujmom sú ale pocho-
piteľne tyrkysové vody v ich okolí. Potápať
sa budem z paluby štýlovej lode typu
Gulet s túlavým názvom „Modern Gypsy“.
Pôjde o typické lodné safari, keď bývať
jesť a spať budeme po celý týždeň na
palube celodrevenej plachetnice.

Cesta na Maltu

Malta je ostrov, preto jestvujú len dve
možnosti: autom a trajektom a letecky.
Na ostrov lieta množstvo spoločností a
v letnom dovolenkovom období aj veľa
charterových letov. Medzinárodné letisko
je na Malte len jedno a je vzdialené od
miesta nalodenia v Grand Harbour Marina
približne 5 km.

Loď

„Modern Gypsy“  je tradičná  celo-
drevenná  dvojsťažňová plachetnica ty-
pu gulet s dĺžkou 21 metrov a šírkou 5,1
m. Je vybavená  motorom Fiat s výkonom
240 HP a jej konštrukčná rýchlosť je oko-
lo 10 uzlov. Palivová nádrž má kapacitu
15 ton vody. 
Oplachtenie lode tvoria:
- hlavná plachta (mainsail), 
- zadná plachta (mizzen),
- kosatka (jib) a gena. 

Loď je opatrená kompletnou takelážou,
má dve 150 kg ťažké kotvy so 120 m reťa-
zou s hydraulickým navijakom. 
Súčasťou lode je aj 5,5 m gumový čln so
60 HP motorom, ktorý slúži aj pre obsluhu
potápačov. 

Čo je Gulet

Takto označujeme celodrevenú motorovú
plachetnicu, postavenú pre križovanie
pobreží v pokojných vodách
Stredozemného mora. Význam slova
„Gulet“ pochádza z francúzskeho slova
„goelette“ (po slovensky – škuner).
Klasická Gulet je známa pre svoj re-
latívne nízky ponor, veľmi priestranný
trup a zaoblenej zadnej časti trupu.
Tradične sa tento typ lodí staval a podnes
stavia v Turecku. Obľúbené sú podnes
pre svoju vynikajúcu stabilitu, ktorá je
daná pozdĺžnym kýlom lode, ale taktiež
svoju priestrannosť, ktorá je daná zasa
jej šírkou. Významnou výhodou týchto
lodí je oplachtenie ktoré je zvyčajne na
dvoch až troch sťažňoch, ktoré jednak
znižuje prevádzkové náklady a zároveň
umocňuje pocit plávania na plachetnici.
Gulety štandardne ponúkajú veľký salón
zvyčajne pre celú posádku, ktorý umožňu-
je okrem iného i ukryť sa pred nepri-
azňou počasia. Okrem toho je samozre-
jmosťou priestranná kuchyňa a vonkajšie
sedenie v zadnej časti lode.

Potápačská dovolenková plavba

Potápačská dovolenková plavba na lodi
„Modern Gypsy“, je určená určená hlavne
pre potápačov, ale nevylučuje ani ich
nepotápajúcich sa rodinných príslušníkov.
Trasa plavby je upravená svojou dĺžkou
tak, aby vyhovela prianiam potápačov.
Malta je okrem nadštandardných ponorov

mediteránskeho typu známa pre-
dovšetkým veľkou koncentráciou vrakov
všetkých typov. Sú tu pozostatky plavidiel,
lietadiel a ostatných dopravných prostried-
kov krížom cez veľa storočí.

Cena 480 Eur
obsahuje nasledujúce služby:
• ubytovanie v 4 x trojlôžkových kajutách
a 1 x dvojlôžková kajuta s lôžkovinami a
vlastným sociálnym zariadením (WC a
sprcha)
• strava formou plnej penzie
• prenájom lode s kapitánom a lodným
kuchárom, poistenie lode
• spotrebované pohonné hmoty vody,
plyn, elektrina
• používanie vybavenia lode

Cena neobsahuje:
• dopravu na Maltu (letenka cca 250
Eur)
• platené prístavy a maríny
• cestovné a potápačské poistenie (v prí-
pade záujmu zabezpečujeme) 
Možnosť priobjednať si
• neobmedzené potápanie - 90 Eur/os-
oba/týždeň (zapožičanie fľaše, vzduch,
zátaže, servis motorovým člnom, dive-
master).

Safari vo vodách okolo ostrova MALTA



Aj ty patríš k tým, ktorí
sa po nalodení na
palubu lietadla orosí
čelo? 

Aj ty reaguješ podráždene na každý
hlučnejší zvuk v lietadle, ktorí považuješ
za chybu na motoroch? 
Aj ty potrebuješ na absolvovanie hoci i
krátkeho letu niekoľko silných drinkov ? 

Nič si z toho nerob! V súlade so štúdiou
Boing Company, je v určitom zmysle až
každý tretí pasažier nejakým spôsobom
ovplyvnený strachom z lietania. A ich
počet rozhodne neklesá! Strach, od kedy
existuje, bol a ešte stále je potrebný pre
život a prežitie človeka. Do tejto miery je
strach niečo celkom prirodzeného. Každý
človek trpí niekedy, respektíve v nejakej
situácii strachom. Pri tom je však nutné
rozlišovať medzi reálne opodstatneným
a nereálnym, čiže neopodstatneným stra-
chom. Kto sa pri sile vetra 10 v Severnom
mori nachádza na plachetnici, bude is-
totne pociťovať obavy a každý to bude
chápať. Strach pred malou mačkou ale-
bo pavúkom sa však už nemôže pok-
ladať za normálny.
Potápači, ktorí sa boja lietania, majú len
veľmi limitované možnosti si dobre za-
potápať. V podstate väčšinu „veľhlas-
ných“ svetových destinácií nie je možné
dosiahnuť autom. V neposlednom rade
zohráva určitú úlohu aj čas, za ktorý je
možné sa na lokalitu prepraviť. V mno-
hých prípadoch, „precestované“ dni ako-
by ukradli z beztak  cenného dov-
olenkového času.  

Najskôr to pozitívne

Určite si už počul alebo čítal, že “lietanie
je bezpečnejšie ako cestovanie autom“.
Racionálne vzato, je to „nezpochyb-
niteľná“ pravda. Lietanie je skutočne po-
važované za najbezpečnejšiu formu

transportu. Ak máme uveriť štatistikám,
väčšina potápačov, ktorá sa vydá letecky
na dovolenku je počas cesty taxíkom, či
prostriedkom MHD na letisko v oveľa
väčšom nebezpečenstve ako samotný let.
Štúdie opakovane zdôrazňujú, že letecká
doprava je približne 30 násobne
bezpečnejšia ako cestovanie autom.

Problémom podobných argumentov je,
že ľuďom nebránia v tom, sa aj napriek
racionálnym argumentom báť lietania.
Štatistika nepomáha, pretože strach z li-
etania má len málo čo spoločné s ak-
tuálnym rizikom. Keby to bola pravda,
tak by sa asi každý kto sa bojí lietania,
bál 30-násobne viacej v aute.

Pravdepodobnosť nešťastia pri lietaní
nie je samozrejme nulová. Každý rok
zomrie na celom svete na následky leteck-
ých nešťastí v priemere 1000 ľudí. Aby
sme si vedeli predstaviť frekvenciu nehôd
prepočítanú na jeden let, predstavme si
spolu cestujúceho, ktorý lieta raz denne.
Na to aby sa aspoň raz zamotal do „sm-
rteľnej „ nehody by musel lietať viac ako
30 000 rokov. 
V roku 2000 zomrelo okolo 0,04 leteck-
ých cestujúcich na 100 miliónov osobných
kilometrov. Zo štatistického hľadiska to
znamená, že určitá osoba musí ab-
solvovať 2,5 milióna letov o dĺžke 1000
kilometrov, kým sa zrúti. Alebo, počítané

inak, extrémne často lietajúci človek,
ktorý absolvuje asi 500 000 letových kilo-
metrov ročne, sa zrúti približne jedenkrát
za 5000 rokov. Toto číslo sa v priemere
dosiaľ každý rok znižovalo. 
A na dôvažok si predstavme, že z tohto
uhla pohľadu, je cesta lietadlom dokon-
ca bezpečnejšia ako prechádzka. Len v
Európe je ročne zabitých približne 5 000
chodcov. V skutočnosti oveľa viac našin-
cov zomiera ročne po páde z rebríka ale-
bo utopením vo vani, ako pri leteckých
nešťastiach. 

Čo pre bezpečnosť robia aerolinky

Strach z lietania patrí aj medzi dôsledky
nepredvídateľných udalostí z 11.
Septembra, ktoré spôsobili, že v dnešných
časoch je každý cestujúci veľmi citlivý
na násilnosti v leteckej preprave. Aj pre-
vádzkovatelia v oblasti lietania, museli
pochopiteľne adekvátnym spôsobom
zareagovať. 

Len málo profesií sa môže svojimi nárok-
mi rovnať výcviku a kontrolám činnosti pi-
lotov. Po tom čo absolvujú všetky prehli-
adky, obnovovanie licencií, pokročilé
kurzy lietania, tréningy na simulátoroch,
lekárske prehliadky a limity nalietaných
časov sú jednoducho trénovaní na to,

aby pri turbolenciách zostali chladný a
rozvážny. Rovnako je tomu aj v prípadoch
eventuálneho pristávania na vode či ro-
zličných poruchách motora.

Technici a letiskový personál prezerá
každé jedno lietadlo. Po každých
nalietaných 25 000 hodinách, sa veľká
časť lietadla rozoberie a opäť zloží.
Navyše celý systém záložných systé-
mov, ochraňuje pasažierov v prípadoch
výpadku niektorého segmentu techniky
či zariadenia.  

Čoho sa teda báť?

Zatiaľ čo niektorí vystrašený cestujúci
pramenia z negatívnej skúsenosti
hrozného letu počas búrky, turbolencií a
nečakaného pádu výšky alebo núteného
pristátia. Iní majú strach z nepopísatel-
nej výšky, uzavretého priestoru, tesnos-
ti ľudí, nemajúc kontrolu, závratí, teror-
izmu, nemožnosti si pomôcť či odtrhnu-
tia od drahých.

Kedy sa viac bojíme

Podľa odborníkov, sa strach znásobuje
v obdobiach silných a emotívnych život-
ných zmien, akými sú:
- roky adolescencie
- či vo fáze „vyletenia z hniezda“, 
- pri intenzívnom zamilovaní sa 
- uzavretí manželstva, 
- pri otcovstve alebo smrti rodičov. 
Navyše, strach z lietania rastie s vekom.
Ako sa telo a myseľ rozvíja, často sa stá-
va že aj povodne nevystrašený pasaži-
er sa náhle od určitého krížku na chrbte
stane bojazlivým. 

Článok si môžeš dočítať na SCUBA.SK:
www.scuba.sk/travel/lietanie_strach.php

Strach z lietania



Vôbec si nepamätám,
kedy sa vlastne zača-
lo jazdiť v jarných
mesiacoch na

Gruenersee, kto tam šiel zo Slovenska
ako prvý a už vôbec nechápem prečo
sme tam neboli už pred rokmi. Lokalita
takéhoto mimoriadneho typu, ktorú po-
važujem minimálne za európsky ak nie
svetový unikát, by si zaslúžila byť za-
písaná v každom potápačskom
sprievodcovi. 

Aj keď sa z času na čas objaví v niek-
torom z nemecky písaných potápačkých
magazínov, mnohí (a tým mam na mys-
li potápačov z okolitých krajín) o tomto
klenote zo Štajerska vôbec nevedia.
My zo Slovenska (najmä potápači zo zá-
padu krajiny) to máme k mestečku
Tragoss len kúsok, keď k tejto lokalite
s fantastickou viditeľnosťou cestujeme
len ecelých 1,5 hodiny. 

Viditeľnosť

Zostaňme na chvíľu pri viditeľnosti.
Vlastne by som mal napísať pri
“VIDITEĽNOSTI”! Tá je totiž, až
rozprávkovo neuveriteľná. Určite neb-
udem klamať ak poviem, že aj keď na
Gruenersee “nevychytíš” práve opti-
málne počasie či množstvo potápačov,
viditeľnosť môžeš rátať aj na niekoľko
desiatok metrov! A keď sa bude nad
tebou vznášať “potápačská šťastena”
zažiješ pravý raj s dohľadnosťou cez
celé jazero. 

A v takom prípade si zapíšeš do den-
níka 100plus metrov.  Miro - jeden z
našich členov klubu mal príležitosť potá-
pať aj na lokalite Silfra (Island), ktorá je
oficiálne považovaná za najčistejšiu vo-
du sveta a poznamenal, že Gruenersee
v žiadnom prípade nezaostáva!

Fauna

Z vodných živočíchov je tu síce za-
stúpených len zopár zvedavých
pstruhov a niekoľko vo vode žijúcich
druhov hmyzu, ale vzhľadom na už
doširoka popisovanú viditeľnosť je to
vlastne úplne jedno.  

Flóra jazera

Je jasné, že aj keď ide o alpínske ľadov-
cové jazero, bude v ňom všeličo rásť i
pod hladinou. Nás to však ani natoľko
neťahá ku klasickému vodnému rastlin-
stvu, ako skôr k botanike, na ktorú sme
zvyknutí zo súše.

Unikum jazera

Na vysvetlenie totiž musíme dodať, že
Gruenersee tvorí počas letného obdo-
bia sústava 5-tich, relatívne plytkých
jazierok, medzi ktorými sú prirodzené
hrádze vo forme násypov s chodníkmi
uprostred. Nechýbajú strmšie brehy po-
rastené kvetenou, útulné posedenia na
ľavičkách, informačné tabule, lávka cez
potok a všetko to, čo na prechádzke
okolo jazera vytvára tú pravú alpskú at-
mosféru.

Akási zvláštna hydrológia okolia spô-
sobuje, že sa na jar (máj-jún) zodvihne
voda v jazierkach natoľko, že splynú v
jeden vodný celok a zatopia aj okolité
stráne do výšky niekoľkých metrov. 

Lúky a chodníky pod vodou

Všetky chodníky sa tak ocitnú pod hladi-
nou. A tak sa môžu nielen pstruhy ale
aj my potápači preháňať pomedzi lav-

ičky, stromy ratúce v blízkosti jazera aj
postaviť na malý drevený most. Ak
budeš pod vodou fotiť a tvoj “model” na-
priek všetkým potápačským pravidlám
zadrží dych tak, aby na fotke nebolo vi-
dieť bubliny - ťažko ti tvoji príbuzní pri
pohľade na potápača na lavičke uveria,
že to bolo pod vodou. Skôr ťa budú up-
odozrievať z fotomontáže - tak je voda
neuveriteľne čistá.

Nepotápači

Ani oni sa nebudú nudiť. Okolie jazera
priam nabáda na turistiku. Samotné
Gruenersee je zasadené pod obrovitý
vápencový masív, na vrcholkoch ktorého
bývajú v jarných mesiacoch ešte fliačky
snehu. A keď k tomu prirátame žltými pú-
pavami posiate lúky s neuveriteľne ze-
lenou trávou a modrou oblohou - gýč je
dokonalý aj bez potápania! 

A ešte musíme samozrejme spomenúť,
že šnicle tu robia skutočne z teľacieho
mäsa a k tomu solídnych rozmerov!

Európsky unikát - jazero GrunerseeEurópsky unikát - jazero Grunersee



Lodné safari na útesy
otvoreného mora pa-
tria k tomu na-
jlepšiemu, čo môže

Červené More potápačom dneška
ponúknuť. Potápanie z plavidla pred-
stavuje bezpochyby kvalitatívne vyššiu
úroveň zážitkov zo stretnutia s dravý-
mi rybami, nevšednými živočíchmi a
často aj s prostredím menej dotknutým
rukou človeka. Safari plavby organizu-
jeme vždy so spoľahlivými plavidlami. 

K útesom St. Johns a Zabargad poplá-
vame z prístavu v Marsa Alam. logisti-
ka zájazdu predpokladá let Bratislava
- Hurghada a transfer autobusom do
Marsa Alam.

Pri našej ceste na juh sa dostaneme až
do trópov, pod zemepisnú šírku
Obratníka Raka. Charakterom pôjde
skôr o menej náročné potápanie sys-
témom Loď-Loď, prípadne v kombinácii
so Zodiakmi na osamelých útosoch.
Pre St Johns sú typické rozoklané reefy
s množstvom dier, jaskýň a kaňonov.
Okrem toho je na programe aj niekoľko
parádne strmých skalných stien.

Loď M/Y Lighthouse Miracle 1
Všeobecné údaje

Charakteristika: drevená 3 palubová
motorová jachta

Domovský prístav: Hurghada
Kapacita: maximálne 22 pasažierov, 2
divemasteri, 9 posádka

Technické údaje lode
Dĺžka lode: 31 m / 100 ft
Šírka lode: 8,3 m / 27 ft
Ponor pri polovičnej záťaži: 2 m / 6,5 ft
Výtlak: 270 t
Motory: MAN, 2 x 1150 hp
Rýchlosť: 11 kn/1600 rpm
Max. rýchlosť: 14 kn/2100 rpm
Palivová nádrž: 12.000 litrov
Vodná nádrž: 12.000 litrov
Zásobníky teplej vody: 2 x 150 litrov

Výbava plavidla
Generátory: 2x 55 kW PERKINS /24
hod./
Odsolovacie zariadenie: 2.500 l / den
Navigácia: RAYMARINE - gps, sonar,
radar
Satelitný telefón
Záchranné člny: 2x 25 osôb

Spoločné stravovanie

Jedlá sa na lodi podávajú 3x denne for-
mou švédskych stolov. Nechýbajú v
nich špeciality z domácej ani európskej
kuchyne. Hojne sú zastúpené ryby a
ďalšie morské živočíchy. Nikdy nechýba-
jú zeleninové šaláty ani niekoľko príloh.

Malé chody a nápoje

Potápači si po prebudení, ešte pred
prvým ponorom môžu vždy "zahryznúť"
do nejakého ľahkého jedla či zákuskov.
Po popoludňajšom ponore ich vždy
očakávajú misy s ovocím. Pasažieri
majú k dispozícii neobmedzené množst-
vo pitnej vody a nealkoholických nápo-
jov (Cola, Fanta, Sprite). Rovnako,
samoobslužným spôsobom si môžu
pripravovať kávu alebo čaj podša vlast-
nej chuti a výberu. Na lodi, je možné si
za úhradu objednať aj čapované pivo mi-
estnych značiek a relatívne kvalitné
víno vo fľašiach.

Čo zažijeme?

Na safari sa zvyčajne veľmi nepospá-
va. Väčšinou každý, kto meral cestu až
do Afriky a investoval nemalé finančné
prostriedky, chce vidieť zo sveta pod
vodnou hladinou čo najviac. Preto sa
vstáva spolu so slnkom a väčšinou o
7:00 sme už po prvýkrát vo vode.
Nasledujú skvelé raňajky a druhý ponor
dňa okolo 11:00. Obed, krátka pauza a
približne o 15:00 sme opäť pod vodou.
Po večeri, tí čo vládzu, alebo aspoň
chcú, skáču do vody po štvrtý krát na
nočný ponor, zvyčajne o 20:00. Po
takomto režime dňa väčšinou každý o

22:00 spí ako zabitý.

A čo nepotápači

Safari na lodi v Červenom mori v pro-
tiklade s Jadranom znamená, že naši
hostia sú po celý čas na lodi. Len vo veľ-
mi ojedinelých prípadoch (skôr ide o
výnimky), sa môžu na chvíľu prejsť po
súši. Napriek tomu sa nemusia na plavi-
dle nudiť.

Ak si zrovna nechcú počas safari uro-
biť kurz potápania, môžu aspoň
šnorchľovať na jednych z najkrajších
terénoch sveta.

Aj z hladiny uvidia neuveriteľnú diverz-
itu života na koralovom útese. A ktovie
- prísť do tesnej blízkosti, múžu aj sku-
točne veľké živočíchy! Ak majú odvahu,
môžu skúsiť lyžovanie na lodi, či voze-
nie sa v kolese za motorovým člnom.
Posádka ich určite tiež rada priučí tajom-
stvám chytania miestnych rýb. A iní
možno ocenia relax, osobný MP3
prehrávač či dobrú knihu. A k tomu
výhľad, aký sa s tým doma asi porovná-
vať nedá......

20.-27. október 2013
Cena: 780 Eur plus letenka (cca 400
Eur)

Safari v Červenom mori k útesom St. Johns



Pod vodnú hladinu
chodievame pre-
dovšetkým z dôvodu
zbierania zážitkov. Aj

keď pri potápaní vnímame zvuky, teplot-
né aj tlakové zmeny ba dokonca nám
funguje tiež čuch – chuť aj hmat, pred-
sa len hlavný podiel pripadá na videnie,
respektíve najviac vnemov prichádza
prostredníctvom nášho zraku. Preto
potrebujeme pod vodou čistý výhľad,
ktorý býva bohužiaľ často narušovaný
zahmlievaním sa masky. 

Prečo sa maska rosí

Rozoberme si najskôr dôvody, ktoré
vedú k roseniu sa masky. Môžu nimi byť:
- nečistoty a mastnota
- fyzický stav masky
- nesprávny spôsob dýchania.

Pri technologickom procese výroby
masky sa ich producenti niekedy ne-
dokážu vyhnúť zamasteniu zorníka
masky. Ide o zbytky monoméru, ktoré
sa dostali na zorník z jej silikónovej líc-
nice. Takto sa na ňom vytvorí jemný
film, ktorý podporuje rosenie sa vnú-
tornej strany skla masky. 

Maska za zamastí tiež bežným
nosením. Aj keď jej majiteľom nemusí
byť zrovna maniak na natieranie sa kré-
mami proti opáleniu sa, hydratačnými
gélmi, mliekom na upokojenie atď. (do-
plň si sám typ drogistického výrobku),
predsa len prirodzená mastnota pokožky
na prstoch stačí k tomu, aby sme masku
po nejakom čase znečistili.  

Pod fyzickým stavom masky rozumieme
najmä jej vek, respektíve počet od-
krútených hodín pod a nad hladinou.
Jednoducho aj pri precíznej starostlivosti

o masku sa zorníky masky časom
poškriabu. Takto vytvorené ryhy sa po-
tom stanú základom pre jej rosenie sa.

A do tretice dôvodov patrí aj nesprávne
používanie masky. Najmä nováčikovia
majú tendenciu k nie celkom korektné-
mu spôsobu dýchania. Potápač by mal
čo najdôslednejšie dýchať ústami. Čas-
to sa však u začiatočníkov stáva, že
nádych síce realizujú ústami, ale ten je
nasledovaný výdychom nosom – do
priestoru masky, ktorá sa potom pocho-
piteľne rosí. Vzduch z našich pľúc je totiž
oveľa vlhkejší ako filtrami kompresora
dehydrovaný plyn z potápačských fliaš.  

Čo robiť

Z uvedeného je zrejmé, že recept na
čistú masku je treba hľadať v odstránení,
respektíve zmiernení dôvodov jej rose-
nia. Novú masku preto po zakúpení
(hoci aj v značkovom obchode) najskôr
čo najlepšie umyjeme horúcou jarovou
vodou. Rovnako môže poslúžiť hoci aj
šampón. V oboch prípadoch však máme
na mysli skôr lacnejšie varianty týchto
„čistiacich“ prostriedkov. Dnes sa na
umývanie riadov (aj hláv) používajú
substancie, ktoré obsahujú okrem
zmäkčovadla aj krémy na „namaste-
nie“ pokožky rúk (a hláv).

Vek masky sa oklamať nedá. Ale jej
starnutie vieme zmierniť jej transporto-
vaním v rôznych obaloch aj dôsledným
oplachovanie sladkou vodou, po použití
v mori. Rozhodovať môže aj spôsob jej
uloženia na zimu.

A spôsob dýchania? Tá správna tech-
nika prichádza s tréningom, čo v našom
chápaní znamená s pribúdajúcim poč-
tom zápisov ponorov v tvojom denníku.

Ale jestvujú aj jedinci, ktorí sa nikdy
nezbavia občasného „odfúknutia“ no-
som do priestoru masky. Ale veď aspoň
majú permanentne vyrovnaný tlak v
maske.

Anti Fog

Výrobcovia potápačského výstroja sa
pochopiteľne pokúšajú prinášať na pul-
ty špecializovaných predajní rôzne
čarovné kvapky, spraye a ďalšie
prostriedky proti zahmlievaniu masiek.
Bezchybné nie sú ani jedny. Niektoré
pracujú dobre len pokiaľ sa aplikujú
dostatočný čas pred ponorom, iné sa
musia nanášať na ešte suchú masku,
účinky tretích sa negujú po prvom vyli-
atí masky pod vodou a tak ďalej.

Sliny

Mnohí (najmä skôr narodení) potápači
nedajú dopustiť na jeden z najstarších
potápačských mýtusov, ktorým je pori-

adna dávka slín do masky pred
ponorom. Následne sa tento „pľuvanec“
mal rozotierať po celom zorníku. Okrem
toho, že z celého manévru je účinná len
ta časť s rozotieraním, považujeme ap-
likáciu slinných exkrementov vo vlast-
nej či nedajbože požičanej masky za pri-
najmenšom negustióznu. Ale ako sa
často vraví – každý podľa svojho.

Ďalšie triky

Do kategórie „len čiastočne“ overených
spôsobov úpravy masky patrí jej vyčis-
tenie zubnou pastou, ktorá v tomto prí-
pade nahrádza jemný brúsny
prostriedok typu Silichrom.

Viacerí potápači nám potvrdili tiež účin-
nosť aplikácie Pepsi koly, ktorá sa na-
liala do priestoru masky a nechala
odstáť na skle niekoľko desiatok hodín.

Vypaľovanie vnútornej strany skla
masky už vyžaduje nielen určitú dávku
odvahy ale aj manuálnej zručnosti. 

Ako nemať zarosenú masku





Pravdepodobne si už
absolvoval nočný ponor, alebo ponor za
veľmi zlých svetelných podmienok. A
určite si si pod vodou povzdychol, aké
je to zložité, zapnúť podsvietenie dis-
pleja svojho počítača v hrubých rukavi-
ciach, pričom ledva si odčítal žiadanú
hodnotu - opäť zhasol.

V poslednom období však niektorí sve-
toví výrobcovia vymenili displej z
tekutých kryštálov za takzvaný OLED.
Za touto skratkou sa skrýva displej,
ktorý zmenil dizajn a funkčnosť potá-
pačských počítačov natoľko, ako zave-
denie farebných displejov mobilných
telefónov. Právom sa preto dom-
nievame, že aj v tomto segmente potá-
pačského výstroja dôjde pravde-
podobne k určitej generačnej výmene.

Čo dokáže OLED

V prvom rade ide o už spomínané ak-
tívne podsvietenie displeja, ktorý nie je
potrebné nasviecovať, či špeciálne za-
pínať. Okrem toho si môže užívateľ
týchto moderných prístrojov vo väčšine
prípadov sám navoliť výber informácií
(parametrov ponoru), ktoré chce mať na
displeji, ich rozloženie a dokonca aj
veľkosť cifier. osobitne sa nám páči aj
možnosť voľby preferovanej farby úda-
jov a grafov zobrazovaných na disple-
ji počítača. 

Fungujú signálnym spôsobom, podob-
ne ako kontrólky na ktoré sme zvyknutý
s paluby našich automobilov. Parametre,
ktoré sú v poriadku a ktoré majú infor-
matívny charakter sú zelené. Ak sa
blížime s niektorým z nich na okraj
normy tak sa zmenia na žlté. Ak

prekročíme limity či vopred nastavené
hodnoty začnú svietiť na červeno. 

Počítače Liquivision

Naša spoločnosť Aronnax začala na
Slovensko dovážať prístroje kanad-
ského výrobcu Liquivision, ktorý sa pri
aplikácii OLED displejov do potápačskej
praxe dostal pomerne ďaleko. 

Okrem spomínaných vlastností je pre
všetky jeho počítače charakteristické
ovládanie prístroja, ktoré sa realizuje
takzvaným “poklepávaním”. Puzdro
počítačov Liquivision totiž okrem krytu
uzáveru batérie nemá žiadne výstupky,
ba dokonca žiadne tlačidlá. V menu
prístroja sa pohybuje jeho majiteľ
“klepaním” na niektorú zo strán. Aj keď
tento spôsob pôsobí zo začiatku priam
bizarne, funguje skvele a zvyšuje
spoľahlivosť prístroja pred zatekaním.

Ďalšou spoločnou črtou meracích
prístrojov od Liquivision, je možnosť
výmeny batérie samotným uživateľom
a to v priebehu len niekoľkých minút.
Výrobca dodáva k prístrojom tak jed-
norazové, ako aj dobíjateľné batérie.

Keramické tlakové senzory počítačov,
ktoré určujú presnosť merania hĺbky sú
schopné zabezpečiť reálne použitie
prístrojov Liquivision až do hĺbky 200
metrov. 

Skvele sú riešené aj plánovanie ponoru
prostredníctvom simulátora ako aj jeho
záznam v logbooku prístroja. Za
samozrejmé sa dnes považuje interak-
tívnosť prístroja s tvojim osobným počí-
tačom PC či MAC.

Typy počítačov Liquivision

V portfóliu tejto kanadskej spoločnosti
sú počítače pre bežných (rekreačných)
potápačov, vyznávačov hlbokého potá-
pania so zmesami (technických potá-
pačov) aj majiteľov rebreatherov.

LYNX - je integrovaný počítač na ma-
maximálne 3 zmesi (vzduch - nitrox -
kyslík) so schopnosťou odčítavať tlak vo
fľaši prostredníctvom vysielača.

KAON - je typický vzduchovo - nitrox-
ový prístroj, pracujúci taktiež s 3 zme-
sami v režimoch: Rec, Tec aj Gauge.

XEN - je prístroj typu Bottom Timer.
Obľúbený je aj u nádychových potá-
pačov pre svoju schopnosť merať hĺbku
s vysokou frekvenciou záznamu.

XEO - je plne Trimixový počítač, ktorý
môže pracovať až s 10 mixami plynov.
Okrem otvoreného dýchacieho okruhu
(OC) zvláda aj Gauge mód a uzatvorený
systém prístrojov (CC).

X1 - špičkový trimix/CCR prístroj pre
najnáročnejších technických potápačov.

Viac sa o počítačoch Liquivision môžeš
dočítať na slovenskom portáli Scuba.sk:
www.scuba.sk/computers/liquivision_x1

Kde a ako kúpiť 

Naša spoločnosť Aronnax s.r.o. sa sta-
la jedným zo slovenských dealerov tej-
to značky. Okrem samotného predaja,
ponúkame budúcim záujemcom o tieto
moderné prístroje aj ich vyskúšanie si
v reálnom potápačskom teréne.

LIQUIVISION - nové počítače na slovenskom trhuLIQUIVISION - nové počítače na slovenskom trhu



Poloha: výbežok my-
su Ključ, Korčula
Hĺbka: 5-32 m
Predpokladaná kva-

lifikácia: A OWD, Cavern Diver
Zaujímavosti: systém podvodných
priestorov, preto sa pohybuj pomaly,
opatrne a s citom

Ponor na tejto jaskyni, patriacej k na-
jznámejším na Jadrane, je možné začí-
nať z oboch strán: z východnej, aj zá-
padnej strany výbežku Rt Ključ. V oboch
prípadoch, ponor začína na hĺbke 5-7 m
pokojným úvodom, keď hrana kolmej ste-
ny, tvoriacej vstupný portál do jaskyne sa
potápačom objaví až po niekoľkých minú-
tach potápania.

Masívny vchod do jaskyne, má tvar
obrovskej brány stúpajúcej z dna
vytvoreným pieskovým podložím v hĺbke
25 m. Jej šírka 20 - 30 m a výška zhru-
ba 10 - 12 m pôsobia veľmi impozantne.
Vrchol brány (rozumej najplytšou hĺbkou,
ktorou je ešte možné vplávať dovnútra)
je približne 12 - 15 m. 

Okolie vchodu, nad ním visiaci previs a
okolité stienky patria k najkrajším časti-
am tohto skvelého ponoru, pretože sú po-
rastené algae a ďalšími reprezentantmi
morskej fauny a flóry. Pretože sa jedná
o pomerne malú hĺbku, s dostatkom svet-
la, je farebnosť týchto častí výnimočná a
znesie zrovnanie s farbami rifov z trop-
ických morí.

Po naplávaní do jaskyne, sa musia oči
potápačov najskôr prispôsobiť zmeneným
svetelným podmienkam v útrobách
vápencového masívu. Dno predsiene –
vstupnej časti jaskyne, tvorí zo začiatku
akýsi nahor stúpajúci násyp z väčších bal-
vanov. Ich pôvodom bol pravdepodobne
v minulosti pád zo stropu jaskyne. 

Potom čo potápač prekoná niekoľko di-
agonálnych metrov z hĺbky 16 - 17 metrov
na úroveň 8-9 metrov, čo je súčasne fak-
tická vzdialenosť celkom uzavretého
priestoru jaskyne, môže už stúpať kolmo
nahor do ďalšieho sálu podzemných
priestorov.
Čaká tu naň príjemné prekvapenie v
podobe možnosti vynorenia sa v jazierku,
nad ktorým je priestor vyplnený vzdu-
chom. A pritom sa vôbec nejedná o malú
plochu! Domnievame sa, že by jeho me-
tre štvorcové pohodlne stačili aj na slušné
tenisové ihrisko.  Aj keď vo vnútri priestoru
nevidno krasovú výzdobu, vysoko atrak-
tívnu atmosféru ponoru umocňujú zo
stropu jaskyne trčia korene stromov, rastú-
cich vysoko na povrchu. Sály podzem-
ných priestorov tvoria pod vodou rôzne
chodby a výklenky, ktorých prehliadka v
úplnej tme dodáva ponoru výrazne

speleopotápačskú príchuť.

Vnútorný priestor jaskyne neoplýva práve
hojnosťou rýb, za to je však výborným
miestom k podrobnejšiemu pozorovaniu
zástupcov bentonického sveta. Nájdeš tu
celý rad rôznych mnohoštetinatcov, čer-
vov a morských húb.
Ale to najlepšie čaká potápačov až po-
tom, ako sa vydajú smerom nadol k vý-
chodu z jaskyne. Prekvapením pre nich
bude farba vody, ožiarenej svetlom z von-
ka. Taká modrá farba, akú matka príro-
da namiešala na tomto mieste, sa len
ťažko hľadá inde ako pod vodnou hladi-
nou. A do toho silueta potápača pláva-
júceho pred tebou, prúd strieborných
bublín veselo poskakujúcich po strope,
tajomné zvuky a ilúzia je dokonalá!

Po tom, čo sa potápači dostanú na den-
né svetlo zvyčajne zamieria na západnú
stenu portálu, aby na vlastné oči videli
prisadnuté kolónie pravých červených
koralov. Ale to už je celkom iný ponor.

Príď sa k nám pozrieť na jaskyňu pri
výbežku Rt Ključa! www.priscapac.eu

Lokalita - Rt Ključ/Katedrála 



Typológia
intra

V posledných sezónach vidíme na našej
základni v Priščapaci na ostrove Korčula
v Chorvátsku určitý posun v chápaní
potápania. Absolventov ozajstných vs-
tupných kurzov OWD je čoraz menej,
zatiaľ čo trend viditeľne smeruje k
zážitkovému potápaniu, keď si naši
zákazníci objednávajú skôr takzvané
INTRODUCTORY  DIVES – teda pono-
ry na skúšku s inštruktorom. Za tých 8
sezón, čo sa s nimi zaoberáme, sme
empiricky dospeli k názoru, že jestvu-
je zhruba 10 hlavných typov týchto „in-
troponoristov“.

Rýchlik nezastaviteľný

Nevieme čím to je, ale každý nováčik
si myslí, že prístrojové potápanie musí
byť nutne intenzívnou aerobnou aktiv-
itou. Na začiatku to zvyčajne napáli
tempom ako Hikari expres, že ledva za
ním stíhame. Väčšinou sa však po 15
min vyčerpá a následne upokojí.
Niekedy sa aj pokúšame ho posunka-
mi spomaliť. Ak ani na 3x však nepri-
brzdí, tak sa jednoducho naň zavesíme
a necháme sa voziť ako na skútri.

Baran tvrdohlavý

Ďalším typom je jedinec so značne tvr-
dou palicou. Je to spurný potápač, ktorý
chce za každú cenu ísť svojou cestou,
t.j. spravidla smerom od brehu na
otvorené more. Aj jeho sa 2 či 3 razy
pokúšame zvrátiť na správnu cestu, ale
keď ináč nedá..... Aj tak sa to však väčši-
nou končí situáciou, že keď sa vôkol ne-
ho zjaví modravá ničota, preľakne sa a
ochotne sa nechá doviesť späť k línii po-
brežia.

Koník vspurný

Koník je podobná typa. Na rozdiel od
Barana tvrdohlavého však odmieta nor-
málnu potápačskú polohu v horizon-
tále a neustále sa pokúša dostať do
zvislého postavenia ako morský koník.
Ako skúsení profesionáli sa aj v tomto
prípade nejaký čas pokúšame do-
hovorom, či jemným násilím o nápravu,
ale koniec je vždy rovnaký – vzdáme to!
Veď koniec koncov ide nám o spoko-
jnosť zákazníka (rozumej jeho pe-
niaze...).

Tomáš nedôverčivý

Tomáš je introponoristická odnož jed-
inca, ktorý neverí nikomu a ničomu. Po
tom čo si počas brífingu vypočuje že:
- fľaša má mať na začiatku minimálne
200 bar a vydrží ti aspoň 60-70 min...
- ponor bude maximálne do 4 m hĺbky
- trvať bude minimálne 25 minút atď.....
neustále kontroluje na striedačku
manometer, analógový hĺbkomer
porovnáva s počítačom a všetko kon-
frontuje so svojimi Citizenkami. Potom
opäť manometer – hĺbkomer – počítač
a tak stále dokola. Nuž v tomto prípade,
sa obrníme trpezlivosťou a dôsledne
splníme zadania ponoru tak, ako ich
propagujeme na letáku. Čo na tom, že
možno nič neuvidí zo sveta pod hladi-
nou, on potrebuje „veriť“ prístrojom.

Velocipedista neprerobiteľný

Každý nemôže byť Sagan či Cavendish,
ale skoro každý sa vie bicyklovať. A
mnohí adepti potápačského športu sa
domnievajú, že že cyklistický pohyb je
tým správnym kopom aj v prípade, ....

Záver príbehu nájdeš na: 
www.scuba.sk/humor/poviedky_intro.php

Stránku pripravujeme v spolupráci s redakciou 
slovenského potápačského portálu www.scuba.sk

Začíname s výcvikom v TD ....

Označenie miesta krížikom
Dvaja potápači sa vybrali loviť s harpúnami. V ten deň im šťastena priala a ulovili
veľké množstvo rýb. Keď sa z útesov vrátili na breh, jeden z nich vraví – „dúfam,
že si pamätáš miesto, odkiaľ sme všetky tie ryby vytiahli“. Druhý mu na to – „ale
samozrejme, to miesto som si označil krížikom na boku člna“. „Ty hlupák!“ –
zdúpne prvý potápač, „ako vieš, že aj zajtra dostaneme ten istý čln z požičovne?“

zaslal Bimbo



Termín:
31.8.-7.9.2013 
Cena: 490 EUR

Plavby spojené s potápaním organizu-
jeme v našej spoločnosti už od roku 1995
a v Chorvátskej časti Jadranského mo-
ra sme skutočne "ako doma". Dôkazom
je viac než 2 000 spokojných pasažierov
našich plavieb. S posádkou lode Bodul
spolupracujeme už od roku 1995. Okrem
potápačských, organizujeme tiež plavby
detské, cyklistické aj pre vyznávačov
morského kajakingu. 

Charakteristika potápačských plavieb

Na týchto plavbách sa primárne potápa.
Najčastejšie 2-3 razy denne. Celý pro-
gram, trasa plavby, podávanie stravy aj
spôsob prenocovania sa podriaďuje potá-
pačským cieľom. Na lodi sa zvyčajne
vytvorí pravá "potápačská" atmosféra,
vhodná na získavanie praxe a nových
skúseností či vyšších potápačských kval-
ifikácií.  

V cene je:
ubytovanie na 7 nocí v 2-lôžkových ka-
jutách, týždenná plavba, strava formou
plnej penzie, prístavné poplatky, posád-
ka, pohonné hmoty.
V cene nie je:
pobytová taxa = 14 Eur, doprava, ces-
tovné ani potápačské poistenie, potá-
panie, vstupné do národných parkov a
chránených oblastí.

Cena za potápanie

Na Bodule platíme len za reálne usku-
točnené ponory. Cena za ponor bude
upresnená v mesiaci február. V cene
bude započítané plnenie fliaš vzduchom,
brífing a potápačské povolenia. Na lodi
Bodul nie je možné si prenajímať fľaše,

ani potápačské závažia.

Loď M/Y Bodul

Bodul je drevená 3 palubová motorová
jachta s domovským prístavom v Splite.
Je to loď s dlhodobou tradíciou a
skúsenosťami s nautickým turismom v
Chorvátsku. Ústrednou postavou lode je
dvojica Otec (Ljubo) a syn (Marinko)
Jakasovi, ktorí sú majiteľmi plavidla.
Kapacita Bodulu je maximálne 28
pasažierov, 2 divemasteri a 5 členná
posádka.

Ubytovanie

Kajuty sa nachádzajú na všetlkých troch
palubách. Na hornej palube je 6 kajút s
poschodovými posteľami, s WC a umý-
vadlom. Na hlavnej palube sa nachádza-
jú 4 kajuty, s posteľami na identickej
úrovni, WC a umývadlo. V podpalubí je
ďalších 5 kajút s posteľami na rovnakej
úrovni a WC. Všetky kajuty sú vybavené
odkladacou skrinkou, a poličkou. 

Spoločné stravovanie.

Jedlá sa na lodi podávajú tri razy denne.
Raňajky sú takzvané "kontinentálne":
chlieb alebo pečivo, maslo, med, džem
a vajíčka, syr či salám. Nechýbajú nikdy
džús, čaj alebo káva. Obed sa skladá z
polievky, hlavného jedla a zákusku či
ovocia. Na večeru sú často podávané
špeciality z chorvátskej kuchyne ako aj
ryby a ďalšie morské živočíchy. Nikdy
nechýbajú zeleninové prílohy.

Nápoje k obedu a večeri, nie sú v cene
zájazdov. Pasažieri si ale môžu za úhradu
objednať v lodnom bare bežné nealko-

holické nápoje (Cola, Fanta, Sprite). Pre
lepšiu náladu potom aj pivo, víno, či mi-
estne nápoje, akými sú: Rakija, Travarica,
Pelinkovac, Orachovac.

Ďalšie priestory lode

Centrom lode a miestom spoločného
stravovania je priestranný salón. Je vy-
bavený televízorom a malou audiovežou.
K dispozícii sú tiež karty, šachy a ďalšie
spoločenské hry. Kto má radšej čerstvý
vzduch a výhľad na more, nájde útočisko
v prednej časti hlavnej paluby. Pohodlné
sedenie, chládok vytvorený pergolou pri-
am nabádajú na popoludňajšiu siestu.
Populárne sú tu najmä podvečerné
posedenia pri západe slnka a fľaše
Graševiny - miestneho vína. Aj zadnáčasť
hornej paluby poskytuje pohodlie sede-
nia na mäkkých matracoch. Po zotmení,
sa tu pri svite mesiace či mihotavom sve-
tle prístavu vedú rozhovory na témy od
výmyslu sveta. Predná časť hornej palu-
by síce nie je krytá pred slnkom, ale večer
poskytuje miesto na spoločné večierky
pasažierov. 

Čo zažijeme počas bežného dňa

Na rozdiel od safari v Červenom Mori, má
plavenie sa po vlnách Jadranu oveľa
pokojnejší charkter. Zvyčajne sa do sý-
tosti vyspíme. Vstáva sa tak, aby náš
hosť stihol raňajky do 9:00. Potom sa
vypláva z prístavu či zátoky (podľa toho
kde Naval nocoval) a zamieri sa na miesto
prvého ponoru dňa. Potápa sa medzi
11:00 a 13:00. Nasleduje obed a všeobec-
ný pokoj a sieta na lodi. Po nej sa Šće-
dro presunie na lokalitu druhého ponoru.
Ten sa skončí väčšinou okolo 17:00. 

Noc na lodi

Po popoludňajšom ponore, sa loď pre-
sunie do prístavu, čo umožní našim
hosťom vyraziť po večeri do ulíc niek-
torého mesta, či prístavnej osady za
účelom spoznávania mediteránskej
kultúry. Ak je v ten deň plánované aj
nočné potápanie, zamierime s loďou do
zátoky, v ktorej aj prenocujeme.
Romantika s hviezdami, je v takom prí-
pade zaručená a priam nabáda na preno-
covanie na hornej palube pod holou oblo-
hou. K tomu gitara a zopár clivých tónov....

Trasa našej plavby

Plaviť sa budeme k ostrovom a útesom
strednej Dalmácie, jednej z najslnečne-
jších častí jadranského pobrežia.
Zvyčajne zo 7-mich nocí na palube,
strávime 4-5 v mestách a 2-3 v zátokách
na kotve, či vyviazaný lanami o brehy.
Našim domovským prístavom a miestom
naloďovania sa bude mesto so
starobylým prístavom – Trogir, neďaleko
chorvátskej metropoly Split. Trasa plav-
by sa prispôsobí našim chutiam, počasiu
a rytmu potápania. 

Safari na lodi BODUL s lacným potápaním



Ďalší záchranári vyškolení

5 tipov na akcie centra Aronnax - jeseň 2013
Bodul, Chorvátsko
31. august - 6. september 2013
Potápačská plavba na vlnách Jadranského mora,
starou drevenou motorovou plachetnicou Bodul.
Budeme potápať, jesť skvelú dalmatínsku kuchyňu, uží-
vať si nautického turizmu a tešiť sa z dobej spoločnosti.

Orient na Senci, Guláška
14. september 2013
Súťaženie máme v krvi. V zime to mastíme v bazéne na
APNEA CUPe - pretekoch 10 členných štafiet v jedno-
hodinovom prekonávaní 25 metrových úsekov. Na
sklonku leta, vždy v polovici septembra súťažíme v ori-
entačnom potápaní.

Základňa v Priščapaci, Ostrov Korčula
1.- 6. október 2013
Zatváranie našej základne na konci leta sa už pomaly
stáva legendárnym. Ak si už aj jeho účastníci nespomí-
najú na ponory počas posledných dní, ktoré prevádzku-
jeme Priščapac Diving Center na ostrove korčula, určite
si vedia dobre vybaviť tie skvelé večery a párty!

Južné safari, Egypt - Červené more
20.- 27. október 2013

Tu nie je veľmi čo napísať, čo by si doteraz nečítal. Južný
Egypt, je časť Červeného mora, ktorá nikdy nesklame.
Fauna flóra, útesy St Johns až na obratníku raka, jesen-
ná teplá voda, spoľahlivá lo'd so skveou posádkou... ešte
máme niekoľko miest voľných.....

Hincovo pleso - Vysoké Tatry
21. september 2013
Vysokohorské potápanie na tej “najvyššej slovenskej”
úrovni, v jazere Hincovo Pleso v 1960 metrovej nad-
morskej výške. Hoci máme potápačské miesta už vyše
roka obsadené, radi ťa uvidíme aj v úlohe nosiča - pod-
porovateľa - dokumentaristu - doplň si sám....

Tak sme vyškolili ďalších
potápačov - záchránárov
v našom pravidelnom,
každoročnom kurze

RESCUE  DIVER. Aj tentokrát dostali
naši absolventi v júnových horúcich
dňoch nadštandardný výcvik z oblasti
predlekárskej prvej pomoci, kardiopul-
monálnej resuscitácie a riešenia úrazov
vo vodnom prostredí. Zachraňovali na
stojatej i tečúcej vode a to tak pod, ako
aj nad hladinou. Pri výcviku nám
pomáhali aj ďalšie zložky Integrovaného
záchranného systému: Vodná záchran-
ná služba SČK aj Hasičský a záchran-
ný zbor. Lektorský kolektív našich in-
štruktorov doplnili lekári z rozličných
záchranných systémov. Preberali sme
aj záchranu nádychových či technic-
kých potápačov. Ďalší termín: jún 2014.


