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Chlieb a hry - platí aj u násChlieb a hry - platí aj u nás

Pred troma rokmi Bea frflala - „prečo za-
sa organizuješ nočák 21. júna... keď je
tak dlho svetlo!“ No hej, uvedomil som
si - „veď vtedy je najdlhšie svetlo“. Ale
Bea pritlačila - „aj minulý rok si to robil
21. júna, dívala som sa do denníka...“.
A tak sa zrodila tradícia. Odvtedy
chodievame každého 21. júna v roku na
nočný ponor.
Pod heslom: SKRÁŤME SI EŠTE
VIAC NAJKRATŠIU NOC V ROKU sa
zanárame pod hladinu niektorého z
našich jazier. 

Tento výrok, ktoré zaznel v antike je
bezpochyby platný aj v dnešnej dobe.
Chlieb je pokrmom tela, hry (s troškou
nadsádky) nasýtia zasa dušu. Jeme pre-
to aby sme žili a dúfam že súhlasíte s ná-
zorom mojej mami, že nežijeme preto,
aby sme jedli. Bohužiaľ však musím
skonštatovať, že v našej rodine nie je
chudý nik...... 
Ale späť ku hrám. Nielen v antike, ale už
oveľa skôr sa ľudia hrali. Svedčia o tom
nájdené hračky zo starovekých sídiel.
Celá história ľudstva je popretkávaná
hrami a to bez rozdielu pohlavia, farby

pleti, stavovskej príslušnosti, nábožen-
stva či majetnosti. Hrou dnešného, mod-
erného človeka je (dúfajme že ešte stále
pred počítačmi) šport. Aj keď potápanie
zaraďujeme skôr k voľnočasovým ak-
tivitám než k súťaženiu, ktorým je šport
typický, je toto hobby realizované v lone
prírody ideálnou hrou. Hrajme sa preto
! Zúčastňujme sa potápačských akcií a
podujatí. Nehanbime sa vystreliť si zo se-
ba. Neokúňajme sa pochváliť druhým
so svojimi UW fotografiami. Veď je to
len hra!  A na chlieb - na ten vždy bude.

Robert Korim

Aj tento rok ťa pozývame na nočak na
deň slnovratu. Stretneme sa na jazere
Guláška v utorok 21. júna 2011 od 20:30
hod. Do vody sa pre „dlhý deň“ chodie-
va až okolo 22:00. Radi zapožičiame
fľašu, svietidlo či naplníme vzduch.
Ponor, vzhľadom na postavenie planét
býva zvyčajne veľmi dobrý. Akoby aj
ryby cítili, že tento deň, respektíve noc
majú v sebe čosi magické. Samozrejme,
že na pľaci grilujeme a užívame si
spoločnosť. Veď sme to už vyššie na tej-
to strane spomínali: CHLIEB a HRY!
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Už je čas si vybrať
letnú dovolenku

A to ten najvyšší čas!
Aj naša Cestovná kancelária

ARONNAX pochopiteľne ponúka
na výber množstvo letných destiná-

cií vhodných na strávenie letnej 
dovolenky. Ak máš namierené 
do Chorvátska a rád by si skĺbil

oddych a relax celej svojej členitej
rodiny s potápaním, navštív nás.
Radi ti vysvetlíme logistiku prí-

chodu k nám na ostrov Korčula v
južnej Dalmácii aj spôsob, akým by

si hore uvedený zdanlivo nerie-
šiteľný rébus mohol rozlúsknuť.

Novinky 
z prostredia

potápačského 
centra a klubu Aronnax

Nočný ponor na slnovrat 21. júna

http://www.aronnax.sk,
mailto:centrum@aronnax.sk


Náš potápačký klub
Aronnax nie je uza-
vretou skupinkou ľudí.
Naopak sme veľmi

voľné združenie, formálne fungujúce pri
rovnomennom potápačskom centre
pod taktovkou Roberta a Jani
Korimových. 
Ani nie sme striktne orientovaní len
na potápanie a pobyt pri vode. Počas
roku sa stretávame pri veľmi širokej
škále činností, ktorých cieľom je tak
často počúvané klišé „zmysluplného
nápĺňania voľného času“. 
Neuznávame vety ako: „nemám čas“,
„som veľmi zaneprázdnený“, „šéf ma
ničí“ ani „mám veľa práce“. Často spolu
konštatujeme, že človek má práve
toľko voľného času , koľko si ho urobí....
A potom, my vieme čo sa v slušných
spoločnostiach sluší a patrí: nerozprá-
vať o politike, náboženstve a platoch...
Členstvo v našom Klube je takzvané
rodinné. Rodina, deti a tradičné hod-
noty sú nám veľmi blízke. Preto sa na
fotografiách z našich akcií tak často 
objavujú deti im prispôsobený pro-
gram. Ale ak si singlista nemusíš sa
ľakať! Len v poslednom roku boli 3
klubové svadby. Deti sú pravdaže už
na ceste....
Niektoré akcie sú už tradičné (hodi-
novka = súťaž plaveckých štafiet či
jarná-jesenná-letná-zimná-pondelková-
...doplň si čo chceš PÁRTY), niektoré
organizujeme sporadicky (burza potá-
pačského materiálu) iné vymýšľame
náhle (propagačné potápanie v
mestskej fontáne).
Radi jeme (preto máme také skvelé
postavy), radi sa smejeme (preto
máme také vrásky okolo úst)
neklameme ani nepodvádzame (pre-
to pokojne spávame) a radi pomáhame
druhým (preto nás to hreje pri srdci).
Ak to chceš tiež - pripoj sa k nám !  

Ponor pod ľadom - vždy 6. januára na
3krále.

Cykloturistika do blízkeho aj vzdi-
alenejšieho okolia

Potápačské safari na lodi plaviacej sa
po vlnách Červeného mora

Výlet do Bruselu spojený s potápaním
v najhlbšom bazéne sveta - 34 metrov

Preteky štvorčlenných družstiev v 
orientačnom potápaní

Pečené prasiatko pri spoločnej oslave
jesene

Skladanie papierovej megalode pred
základňou Aronnax

Hallowen párty pre deti a nikdy ne-
dospelých jedincov

Turnaj zmiešaných potápačských dvo-
jic v badmindtone

Staň sa členom nášho klubu Aronnax



Nedostatok vzduchu 

Okolo Nautila, zhora i zdola, bol teda
nepreniknuteľný ľad. Boli sme zajatca-
mi ľadovej bariéry! Kanaďan udrel po
stole hroznou päsťou. Pozrel som sa
na kapitána. Tvár mal opäť pokojne
chladnú. Založil si ruky a rozmýšľal.
Nautilus sa už nehýbal. Vtedy sa Nemo
ozval.
-Páni, - povedal pokojným hlasom, - v
našom postavení možno umrieť
dvojakým spôsobom. Vyzeral v tej chvíli
ako profesor mate-matiky, ktorý pred-
náša svojim žiakom. - Prvý spôsob, -
pokračoval, - je smrť rozdrvením. Druhý,
smrť zadusením. Nehovorím o možnos-
ti umrieť hladom, lebo zásoby potravín
na Nautile určite vydržia dlhšie než my.
Zaoberajme sa teda možnosťami umrieť
rozdrvením alebo zadusením.
Zadusením sa nemusíme obávať,
kapitán, - lebo nádrže na vzduch sú
plné. Správne, - pokračoval kapitán
Nemo. - lenže nám poskytnú vzduch
iba na dva dni. Ostatne, už sme 36 hod
pod vodou a ťažký vzduch v Nautile by
sa už mal obnoviť. Za štyridsaťosem
hod budú zásoby vyčerpané. Za tých 48
hodí sa teda osloboďme, kapitán!
Pokúsime sa o to. Ak to pôjde, pre-
razíme ľadovú stenu, ktorá nás obklop-
uje. Na ktorej strane? - opýtal som sa.
To nám ukáže sonda. Teraz spustím
Nautilus na dolnú ľadovú kryhu a moji
mužovia zaútočia v skafandroch na naj-
tenšiu stenu ľadovca. Možno odsunúť
štíty na oknách salónu? Pravdaže, veď
už neplávame. Kapitán Nemo odišiel.
Onedlho som počul sykot. Bolo mi jas-
né, že do nádrží napúšťajú vodu.
Nautilus pomaly klesal a sadol na ľadové

dno v hĺbke päťdesiat metrov, v ktorej bo-
la ponorená dolná ľadová kryha.
- Priatelia, - povedal som, - situácia je
vážna, spolieham sa však na vašu
odvahu a energiu.
- Pane, - odpovedal Kanaďan, - nebu-
dem vás teraz unavovať obviňovaním.
Som pripravený urobiť všetko pre
spoločnú záchranu. Ďakujem, Ned! -
povedal som, podávajúc Kanaďanovi
ruku. Rád by som dodal, -o pokračoval
Ned, - že rovnako dobre narábam
čakanom ako harpúnou, a ak môžem byť
kapitánovi užitočný, môže so mnou rá-
tať. Zaiste neodmietne vašu pomoc. 
Zaviedol som Kanaďana do miestnos-
ti, kde si muži z posádky Nautila obliekali
skafandre. Oznámil som kapitánovi
Nedov návrh, bez slova ho prijal.
Kanaďan si natiahol potápačský oblek
a bol hotový súčasne s ostatnými, s
ktorými mal ísť pracovať. Každý mal na
chrbte Rouquayrolov prístroj, bohato
zásobený z nádrží čistým vzduchom.
Bolo to značné, ale nevyhnutné odčer-
panie zo zásob Nautila. V jasnej vode,
osvetlenej elektrickými lúčmi, neboli
Ruhmkorffove lampy potrebné. Keď sa
Ned Land obliekol, vrátil som sa do
salónu a spolu s Conseilom som po-
zoroval vodu okolo Nautila.
O krátky čas sme videli asi 12 mužov
vystúpiť na ľadovú kryhu. Nedá Landa
sme medzi nimi poznali podľa vysokej
postavy. Nemo bol s nimi. Prv, ako za-
čali prekopávať hradbu, ďal urobiť sondy,
kadiaľ kopať. V bočných stenách aj po
15 m narážali na hrubú ľadovú hradbu.
Do vrstvy, tvoriacej povalu, bolo takisto
zbytočné sa púšťať, pretože to bola
ľadová bariéra, hrubá vyše 400 m.
Nato dal kapitán preskúmať dolnú
ľadovú vrstvu. Tam nás oddeľovalo od
vody desať metrov. Taký hrubý bol
ľadovec. Išlo teda o to, vyrúbať v ľadov-
ci kus, rovnajúci sa ploche Nautila na

čiare jeho ponoru. To znamenalo vyse-
kať asi šesťtisíc päťsto kubických metrov,
aby sa vyhĺbil otvor, ktorým by sme sa
mohli dostať pod ľadové pole.
S prácou sa ihneď začalo. Nekopalo sa
však okolo Nautila, lebo by to bolo spo-
jené s veľkými ťažkosťami, ale kapitán
Nemo vo vzdialenosti ôsmich metrov
od ľavého boku lode vyznačil na výkop
obrovskú jamu. 
Chlapi jamu po jej obvode súčasne na
viacerých miestach navŕtali, až potom sa
čakanmi pustili do súvislej ľadovej hmo-
ty a vylamovali z nej veľké kusy. Účinkom
menšej špecifickej váhy kusy ľadu
takrečeno vyletovali pod klenbu tunela,
ktorý sa hore zmenšoval o toľko, o koľko
sa dolu zväčšoval. Ale na tom vôbec
nezáležalo, keďže spodná stena sa
práve o toľko stenčovala. Po dvoch hod-
inách energickej práce vyčerpaného
Nedá a jeho druhov vystriedali noví ro-
botníci, ku ktorým som sa s Conseilom
pripojil aj ja. Zástupca kapitána nám ro-
bil vedúceho.
Voda sa mi videla mimoriadne studená,
ale pri práci s čakanom som sa rýchle
zohrial. Pohyboval som sa voľne, hoci
som pracoval pod tlakom 30 atm. Keď
som sa po dvojhodinovej práci vrátil za-
jesť a odpočinúť si, zistil som značný
rozdiel medzi čistým vzduchom z
Rouquayrolovho prístroja a ovzduším
v Nautile, nasýteným CO2. 
Vzduch už nebol 48 hod obnovený.
Zatiaľ sme však za dvanásť hodín z vyz-
načenej plochy vyrúbali iba meter hrubú
vrstvu, to jest asi 600 m3. Za predpok-
ladu, že sa za každých 12 hod urobí
také isté množstvo práce, bolo ešte tre-
ba päť nocí a štyri dni, aby sa to podu-
jatie úspešne skončilo. - 5 nocí a 4 dni,
- a my máme v nádržiach vzduchu iba
na 2 dni!
- Pričom nerátame s tým, - povedal Ned,
- že keď sa dostaneme z tohto prekli-

ateho väzenia, ešte budeme zajatí pod
ľadovou bariérou a nebudeme mať
možnosť obnoviť si okamžite čerstvý
vzduch!
Správna poznámka. Kto mohol predví-
dať, aké minimum času budeme potre-
bovať na vyslobodenie? Nezadusíme
sa prv, než sa bude môcť Nautilus dos-
tať na hladinu? Je teda súdené, aby
zanikol v ľadovom hrobe so všetkými,
ktorí sú v ňom? Situácia bola zlá. Každý
si to uvedomoval, ale všetci boli odhod-
laní vykonať svoju povinnosť až do kon-
ca. 
Ako som predvídal, cez noc sa z
obrovského lôžka vybrala ďalšia metro-
vá vrstva. Ale ráno, keď som v skafan-
dri vošiel do vody pri teplote šesť až se-
dem stupňov pod nulou, spozoroval
som, že sa bočné steny pomaly približujú
k sebe. Voda, nevyhrievaná prácou ľudí
a ich nástrojov, znova začínala mrznúť.
Aké vyhliadky na záchranu sme mali
pred týmto novým hroziacim
nebezpečenstvom, ako sme mohli
zabrániť tuhnutiu tekutého prostredia, pri
ktorom by steny Nautila praskli, ako ke-
by boli zo skla?
Neupozornil som svojich dvoch druhov
na toto nové nebezpečenstvo. Načo
riskovať, že v nich ochromím energiu,
akú vynakladali pri namáhavej záchran-
nej práci? No len čo som sa vrátil na loď,
upozornil som kapitána Nemá na túto
vážnu komplikáciu.
- Viem o tom, - povedal mi pokojným hla-
som, ktorý nemohli zmeniť ani na-
jhroznejšie okolnosti. - Je to ďalšie
nebezpečenstvo, ale neviem o nijakom
prostriedku, ktorým by sme ho mohli
odvrátiť. Jediná nádej na záchranu je
pracovať rýchlejšie, než postupuje za-
mŕzanie.

Úryvok z XXIV.-tej kapitoly knihy 
Julesa Verna: 20.000 míľ pod morom



Aj kúpa regulátora (takzvanej au-
tomatiky) už prekračuje rámec základ-
ného výstroja ABC. Väčšina jedincov,
ktorí sa rozhodnú si zadovážiť vlastnú
dýchaciu techniku, chcú pravdepodob-
ne mať túto "najdôležitejšiu" súčasť
výstroja pod svojou kontrolou.  Pretože
vlastniť regulátor, znamená poznať je-
ho stav, servisné zásahy aj frekvenciu
odborných prehliadok.

Účel a funkcia

Primárnou funkciou potápačského reg-
ulátora je redukovať plyn o vysokom
tlaku zo zdrojového zásobníka, na hod-
notu tlaku okolia. Prístroj tak bez ohľadu
na hĺbku ponoru zabezpečuje ľahké a
neprerušované dýchanie pod vodou,
čím vo veľkej miere zvyšuje komfort a
bezpečnosť potápania.
Dnešné moderné regulátory prostred-
níctvom ďalších prístrojov zobrazujú aj

tlak plynu či hĺbku
ponoru. Stredotlaková
hadica umožňuje na-
fukovanie kompenzá-

tora vztlaku a tým aj udržiavanie stabilnej
hĺbky.

Konštrukcia

Technické riešenie konštrukcie súčas-
ných regulátorov sa stabilizovalo do
podoby dvojstupňovej redukcie tlaku.
I. stupeň, ktorý sa montuje na zásobník
plynu, redukuje tlak vo fľaši z 200-230
bar na tlak približne 8-12 bar. Z I. stupňa
vedú v klasickej konfigurácii 4 hadice. 
Dve z nich privádzajú plyn k  II.stupňom
regulátora. Ich úlohou je upravovať tlak
dýchaného plynu na tlak hĺbky, v ktorej
sa potápač momentálne nachádza, čím
zostáva rovnováha tlakov zachovaná.
Jedna z týchto hadíc ma štandardnú
XX cm dĺžku a obsluhuje primárny druhý
stupeň, z ktorého potápač dýcha pod
vodou. Druhá z hadíc s XX cm dĺžkou
býva jasnej žltej, signálnej farby a
privádza plyn k sekundárnemu druhé-

mu stupňu. V potápačskom žargóne je
tento alternatívny zdroj dýchania oz-
načovaný ako "oktopus". 

Tretia hadica, rovnako "stredotlaková"
sa pripája na inflátor vyvažovacej vesty.
Občas býva súčasťou systému aj ďalšia
stredotlaková hadica, ktorou sa na-
fukuje suchý potápačský oblek.  
Posledná, štvrtá z hadíc je vo funkčnom
stave pod tým istým tlakom aký je v
zásobníku. Na jej konci sa obyčajne
nachádza manometer alebo združený
panel prístrojov. Môže byť zložený z
ľubovoľnej kombinácie tlakomera,
hĺbkomera, kompasu či počítača.

Prvý stupeň 

Spôsob napojenia I. stupňa na fľašu
môže byť systémom DIN (5/8´´palca)
alebo častejšie používaným
strmeňovým systémom YOKE. DIN-ové
pripojenie je pomerne rozšírené v
prostredí komerčného aj technického
potápania. V Európe je prekvapujúco
obľúbená aj v rekreačných formách tej-

to aktivity. Zostatok sveta však používa
v prevažnej miere YOKE - strmeňové
konektory.  
I. stupeň sa skladá z vysokotlakovej
(HP) a stredotlakovej (LP) komory. Ako
náhle sa otvorí prívod plynu z potá-
pačskej fľaše, v HP komore prvého
stupňa bude tlak identický s tým, ktorý
je v zásobníku. K tejto komore je možné
prostredníctvom viacerých portov
(otvorov so skrutkovaním) pripojiť hadicu
s tlakomerom alebo vysielač v prípade
bezdrôtového prenosu. 

Na stredotlakové porty sa potom
pripevňujú hadice vedúce k II. stupňu
regulátora, ktoré priamo privádzajú plyn
do pľúc potápača, hadica inflátora vesty
či zásobujúca suchý oblek. 
Regulácia I. stupňa prístroja môže byť
na princípe práce diferenciálneho pies-
ta alebo membrány. Oba systémy ma-
jú svoje výhody aj funkčné obmedzenia
a nie je možné jednoznačne určiť, ktorý
z nich je lepší. 

Z hľadiska konštrukcie I. stupňov
môžeme regulátory rozdeliť na tzv.
vyvážené (ktoré nám pod vodou dodá-
vajú plyn s rovnakým nádychovým
odporom bez ohľadu na tlak v zásob-
níku), a nevyvážené (v prípade ktorých
je pokles tlaku plynu vo fľaši ku koncu

ponoru sprevádzaný zvýšením nády-
chového odporu.  
Používaným materiálom pre výrobu
prvých stupňov býva najčastejšie
pochrómovaná mosadz, ale objavujú
sa už aj ľahšie kovy akými sú: titánium
či alumínium. Všetci výrobcovia sa v
poslednom období okrem produkcie
lacnejších, "školských" modelov
sústreďujú aj na regulátory vyššej triedy.
Okrem zdvihnutého výkonu, ktorý je
daný napríklad aj maximálnym možným
prietokom plynu sa snažia o zlepšenie
odolnosti voči prípadnému zamŕzaniu
regulátorov chladnej vode.
Z technického hľadiska ide o zapuz-
drenie prvého stupňa a oddelenie jeho
pohyblivých súčastí od vonkajšieho vod-
ného prostredia. 

Druhý stupeň

Funkciou II. stupňa regulátora je re-
dukovať stredotlak z I. stupňa na tlak
rovný okoliu. Prekvapujúco jednoduchá
mechanika II. stupňa sa skladá: z tela,
membrány, prevodníku, výdychových
ventilov a tlačidla sprchy. Korpus II.
stupňa tvorí plastová komora, ktorá spá-
ja všetky jeho komponenty v jeden
funkčný celok. Spoločnou súčasťou
väčšiny II. stupňov regulátorov je mem-
brána. Po nádychu vzniká vo vnútornom
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priestore tela druhého stupňa podtlak,
ktorý prehne membránu smerom dovnú-
tra a vychýlením aktivuje prevodník,
ktorý riadi činnosť prívodového ventilu
umožňujúceho  prienik plynu cez náus-
tok až k pľúcam potápača. 
Pri výdychu sa membrána aj prevodník
vracajú do pôvodnej polohy, pružina
uzatvorí prívodový ventil a plyn z pľúc
je vo forme bublín odvádzaný bočnými
otvormi krytu výdychového ventilu do
okolitej vody. Výdychové  ventily II.
stupňa dýchacej automatiky sú opa-
trené jednocestnými ventilmi, ktoré
umožňujú únik spotrebovaného plynu do
okolitej vody. 

Regulátory sú pre prípad poruchy diza-
jnované ako "bezpečné". Znamená to,
že ak napríklad nastane problém a
mechanika zamrzne, bude regulátor
namiesto zastavenej dodávky plynu

naopak prepúšťať plyn. Ak nastane
takéto samovoľné unikanie plynu, jeho
zásoba sa začne pomerne rýchlo míňať. 
Vodu, či nežiadúce nečistoty vniknuté
do regulátora je možné vypudiť inten-
zívnym výdychom, ale aj takzvanou
"sprchou", ktorá sa aktivuje stlačením
tlačidla na prednej ploche krytu reg-
ulátora.
Náustok regulátora je podobný tomu,
aký je na dýchacích trubiciach. Umožňu-
je držať druhý stupeň komfortne v ús-
tach a utesňuje pery. Je zameniteľný,
preto ak potápačovi nevyhovuje typ, s
ktorým si regulátor zakúpil je možné ho
kedykoľvek vymeniť za pre neho pri-
jateľnejší.  

Exotické typy

Aj keď sa princíp a konštrukcia regulá-
torov za posledných 25 rokov nijak dra-

maticky nezmenili, z času na čas
vybehnú ich výrobcovia s nejak-
ou "prevratnou" novinkou.
Niektoré z nich sa uchytia a vo
veľmi krátkom čase ich prebera-
jú aj ich konkurenti, iné sa nená-
padne vytratia z trhu a upadnú do
zabudnutia. Takto sa v priebehu
rokov objavili regulátory, ktoré
mali komoru I. stupňa v rámci
prevencie pred zamŕzaním vy-
plnenú rôznymi emulziami či ole-
jom. Iným riešením boli rôzne vý-

menníky tepla či akési "radiátory".
II. stupne sa transformovali do niekedy
celkom bizarných tvarov s mnohým
hranami, či naopak šokovali dokonalý-
mi oblinami. Náustky sa varili a "za-
kusnutím" tvarovali do stavu, ktorý sa
vlastne stal dokonalým odliatkom chrupu
potápača. 

Najnovším hitom sú regulátory, ktoré
zobrazujú hodnotu stredotlaku v hadi-
ciach či prvé stupne, ktoré sa po sňatí
z fľaše samočinne uzavrú, čím
zamedzia prístupu vody a nečistôt do
jeho tela. Iný výrobcovia sa snažia
rôznym retro-štýlom, používaním pre-
važne kovových súčiastok II.  stupňa  či
vrapových dvojitých hadíc pripomínať
dizajn kedysi veľmi rozšírených mode-
lov automatík.

Ošetrovanie regulátorov

Starostlivosť o regulátor spočí-
va najmä v jeho ochrane pred
nárazmi, poškodením a nečisto-
tami. Podobne ako iné súčasti
výstroja, aj dýchaciu techniku po
každom ponore v mori oplachu-
jeme čistou, sladkou  vodou. Soľ
pôsobí agresívne najmä na spo-
jenia rôznych kovov. Riadne vy-
sušený regulátor  skladujeme v

osobitnom obale na suchom, tmavom
a dobre vetranom mieste. Hadice zby-
točne nenamáhame a po použití sa ho
vždy snažíme opláchnuť čistou vodou. 
Veľmi dôrazne doporučujeme minimálne
raz ročne nechať regulátor prezrieť,
vyčistiť a nastaviť v autorizovanom
servise ! Takáto prax nielen naplní pod-
statu záručného aj pozáručného servi-
su ale dokáže potápačovi ušetriť ne-
malé prostriedky v prípade väčšej
opravy.

Výber vhodného regulátora

Výber regulátora by sa rozhodne nemal
riadiť módnym trendom, ale najmä ov-
erenou kvalitou od renomovanej firmy.
Domnievame sa, že práve kúpa reg-
ulátora ako najdôležitejšej súčiastky
dýchacieho systému by mala byť pre
jedinca dôvodom na osobnú štedrosť a

voľbu z hornej polovice cenovej ponuky.
Kľúčom výberu preto môže byť jeho dl-
hodobá spoľahlivosť, to jest schopnosť
podávať aj po určitom čase výkony
podobné tým, aké výsledky dosahoval
v časoch, keď bol ešte nový. 
Hlavnými kritériami výberu sú najmä: 
..... Predpokladaný spôsob potápania
(rekreačné - technické - pracovné)
..... Spoľahlivosť, overená značka
..... Počet stredo a vysokotlakových výs-
tupov z prvého stupňa 
..... Zapuzdrenie, odolnosť voči za-
mŕzaniu
..... Dostupnosť servisného centra, špe-
cializujúceho sa na konkrétnu značku.
A pochopiteľne aj v tomto prípade môžu
v osobných preferenciách jednotlivca
rozhodovať značka, krajina pôvodu, far-
ba či dizajn. A priznajme si (prečo by aj
nie) že všetci sa dívame aj na cenu.



Internetový obchod
Náš eShop, je formálne ukotvený na
www.aronnax.sk . Prostredníctvom
našej internetovskej stránky ponúkame
štandardným spôsobom potápačský
materiál, techniku aj doplnky.
Od ostatných internetovských predajcov
nás zásadne odlišuje predovšetkým
skutočnosť, že tovar ktorý predávame
poznáme tým najdôvernejšie možným
spôsobom.

Všetci sme potápači z dlhoročnými
skúsenosťami. Za tie stovky a u niek-
torých aj tisíce ponorov pod hladinu,
sme už potápali so všeličím. Videli sme
vývoj, vyskúšali si vydarené modely aj
zhodnotili výrobky, ktoré sa postupne 
ocitli na okraji záujmu výrobcov. 

Vieme poradiť na základe osobnej
skúsenosti a dokážeme rozlíšiť čo je
reklama a čo skutočná funkčnosť,
spoľahlivosť či trvácnosť.

Sme ozajstní potápačskí profesionáli a
odborníci. Radi vám pomôžeme vybrať
si ten pre vás najvhodnejší materiál a
techniku. Navštívte náš eShop na:

www.aronnax.sk/shop

My náš tovar nielen predávame, ale aj poznáme ...

AKO
KÚPIŤ

Náš internetový obchod s potá-
pačskými a plaveckými potreba-

mi, technikou a materiálom
nájdeš na našej stránke:

www.aronnax.sk/shop

http://www.aronnax.sk
http://www.aronnax.sk/shop
http://www.aronnax.sk/shop


Regulátor,
na ktorý

sa 
spolieham
Mám rád regulátory Apeks. Dobrá
solídna práca z Britských ostrovov.
Vhodné do náročného prostredia.
Vždy som mal pocit že angláni
rozumejú chladnejšej vode a drsne-
jšiemu správaniu sa k technike. A
potom  - pochrómovaná mosadz sa
mi akosi vidí najvhodnejším ma-
teriálom pri výrobe dýchacej tech-
niky.
Mojou najobľúbenejším typom je aj
u iných populárna 100-ka. Má
masívne telo , bez otočných prvkov.
Konštrukčne ide o jednoduchý
aparát, ktorý sa ľahko servisuje. 
A ešte jedna maličkosť - keď menej
skúsený DM ťaha celý môj set na
čln, viem že ho často uchopí za 
regulátor.  A ten môj to znesie.

APEKS
XTX 100 + octopus

XTX 50

Cena 520 €
platí až do vydania
ďalšieho eNews

Objednávky prijímame na adrese:
centrum@aronnax.sk

mailto:centrum@aronnax.sk


ZOPÁR FAKTOV Z
PôRODNICE VEĽRÝB

Väčšina veľrýb prichádza na svet
chvostom napred. Keby sa mláďa
rodilo s hlavou ako prvou, mohlo
by sa počas pôrodu utopiť. Hneď
ako sa mláďa narodí, matka ho 
ihneď s pomocou ostatných samíc
jemne dotlačí k hladine, aby sa
mohlo prvýkrát nadýchnuť. 
Samice veľrýb kŕmia mláďatá
mliekom, rovnako ako samice os-
tatných cicavcov.
Napríklad taký čerstvonarodený
Vráskavec ozrutný, patrí medzi na-
jväčšie mláďatá sveta. pri narodení
je zhruba 7 metrov dlhý a váži cez
2000 kg. 
Aj apetít má slušný, veď vypije pri-
bližne 500 litrov mlieka denne!

PREČO KRV PRESTÁVA
TIECŤ?

Keď sa poraníme, pokožka sa ro-
zoderie, poškodia sa krvné cievy
priamo pod povrchom kože a krvá-
came. Ale ak sa nejedná o vážne
poranenie, nekrvácame dlho. Krv
totiž obsahuje zvláštne látky, ktoré
krvácanie zastavia.
Krv je zložená z niekoľkých sub-
stancií. Ak sa dostanú na vzduch,
začnú na seba vzájomne pôsobiť.
Premieňajú sa a vznikajú malinké
vlákna.
Keď krvácame, vlákna sa nahro-
madia v rane. Pretože sú husto
poprepletané, zastavujú väčšinu
ostatných krvných zložiek. Unikať
môže jedine jasná tekutina, ktorej
sa vraví sérum. Zbytok sa rýchlo
vysuší. Vytvorí sa tak tvrdá chrasta
a rana sa uzavrie. Takéto zrazenie
sa sa nazýva koagulácia.
Pri porezaní sa pod vodou o ostrú
lastúru alebo zbytky vraku plavidla,
sa celý proces výrazne spomaľuje.

PREČO NÁS OLOVo
PRIŤAHUJE KU DNU?

Každý predmet, ktorý pustíme z
výška padá dolu, pretože je
priťahovaný Zemou. Bez
príťažlivosti, by sa predmety vôkol
nás „vznášali“. Tento jav nazývame
príťažlivosť. Funguje rovnako do-
bre na súši ako aj vo vode. S
príťažlivosťou sa nestretávame len
na našej planéte, ale na všetkých
hviezdach a vesmírnych telesách.
Veľkosť príťažlivosti závisí na
hmotnosti telies. Máme ju dokonca
aj my ľudia. Ale je samozrejme om-
noho slabšia ako príťažlivosť
Zeme. Preto predmety padajú
smerom k zemi a nie k nám. 
Na Mesiaci je príťažlivosť až 6x
slabšia než na Zemi, pretože
Mesiac má menšiu hmotnosť.
Astronaut padajúci na Mesiaci
padá z rovnakej výšky k jeho
povrchu pomalšie než na Zemi. Ale
pochopiteľne môže aj vyššie
vyskočiť.

PREČO MIZNÚ
NIEKTORÉ JAZERÁ?

Veľa starých jazier už nie je na
povrchu zeme a nadobro zmizlo.
Niektoré boli zasypané, iné sa
vyprazdnili. Ďalšie vyschli. Stalo sa
tak na všetkých kontinentoch.
Jazero môže zapchať aj materiál,
prinášaný riekou. Týmto spôsobom
často miznú celé horské jazerá.
Vyplní ich ľadovcový materiál.
Niekedy sa tiež na okraji jazera
vytvorí trhlina, ktorou unikne všetka
voda a jazero vyschne. Takéto
trhliny môžu vzniknúť pri zeme-
traseniach.
Niektoré jazerá vysychajú v
dôsledku vyparovania. Rieka im
prináša stále menej a menej vody.
A tá sa ešte účinkom slnka odparu-
je. Tak zmizlo napríklad v Austrálii
po niekoľkoročnom suchu jazero
Eyre. Môže sa však znova objaviť,
ak bude po niekoľko sezón za
sbeou výdatne pršať. 
A príbeh Aralského jazera si všetci
ešte pamätáme zo školských lavíc. 

FyzikaFyzika HydrológiaHydrológia ZoológiaZoológia

BiológiaBiológia



Do oblasti južného
Francúzka k
Stredomorskému po-
brežiu jazdíme najmä

za skvelým vrakovým potápaním. Je
len málo miest, kde je možné už počas
5-6 potápačských dní poodhaliť veľkú
časť histórie lodiarstva. Pod morskou
hladinou tu nachádzame ostatky veľmi
starých plachetníc, vraky s oplachtením
aj parným pohonom, lode nitované aj
plavidlá na vtedajšie časy s inovačný-
mi prvkami v ich konštrukcii. Nájdeme
tu vraky lodí, lietadiel či iných do-
pravných prostriedkov. 

Naše plavidlo Belina

Náš katamarán je bezpečná kovová
loď s dvoma kýlmi. Obytné priestory
tvoria 4 kajuty pre hostí = 2x dvoj-
miestna a 2x trojmiestna.
Salón je tvorený pevným stolom s
lavicami, kde bude môcť svorne
stolovať všetkých desať hostí naraz.
Plne vybavenú kuchyňu dopĺňa: ply-
nový sporák s rúrou, kuchynský drez
s teplou aj studenou vodou, skladova-
cie priestory a 3x 120 l chladnička.
Na prove je paluba s rozmermi 9m2 a
slnečná paluba 12,5m2
Potápačská plošina na korme (4m2)
umožňuje vstup do vody skokom a
zadná paluba s rozmermi 20,5m2 s
lavicou prichýli aj 11 potápačov. Obe
sú zastrešené plachtou s UV filtrom.
Na palube je 2x WC so sprchou a
sprcha so sladkou vodou sa
nachádza aj na palube. Posádku tvo-
ria dvaja ľudia. Kapitán a "kormidel-
ník".  Starajú sa o prevádzku,
pripravenosť lode a jej čistotu. Pri
potápaní pomáhajú pri vstupe do
vody a výstupoch z vody. 

Charakter potápania

Od lodného safari v Egypte alebo

Maledivách sa potápanie z lode vo
Francúzsku líši tým, že večer budeme
môcť kotviť v prístave nejakého his-
toricky zaujímavého pobrežného
mestečka. Nadýchame sa tam pravej
mediteránskej atmosféry doplnenej o
dobré víno a morské špeciality južného
Francúzska.
Potápačov zvyknutých prevažne na
chorvátske more, asi najviac prekvapí
bohatšia fauna aj flóra. Niektoré vraky
aj útesy sú doslova „chlpaté“ od gorgónii
a koralov. Uvidia veľké hejná malých ale
aj veľkých rýb ktoré sa vyskytujú v okolí
vrakov, kde sú vynikajúco chránené
pred rybárskymi sieťami. Magnetom
však bude veľký výskyt rýb akými sú:
garupy, murény a gigantické morské
úhory s rozmermi, častokrát väčšími
než murény v Egypte.

Vraky

Na svoje si na francúzskej riviére prídu
predovšetkým náročnejší potápači,
obľubujúci hlboké vrakové potápanie. Sú
ich tu stovky od malých, až po obrovské,
na ktorých sa dá pokojne potápať aj
celý týždeň. Vraky sa nachádzajú pre-
važne v hĺbkach od 30 metrov do 65
metrov. K videniu sú vojnové lode z
prvej aj druhej svetovej vojny, zásobo-
vacie lode, ale aj lietadlá ako napríklad
Hellcat, Wildcat alebo bombardér B-
17. Tou „čerešničkou na torte“ je pocho-
piteľne vrak slávnej ponorky Rubis.
Sklamaní ale nebudú ani tí, ktorí up-

Ponorka RUBIS a ďalšie

Termín
21.7.-28.7.2011
Termín
21.7.-28.7.2011

Ponorka RUBIS a ďalšie
Katamaránom na vraky vo FrancúzskuKatamaránom na vraky vo Francúzsku

www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_francuzsko.phpwww.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_francuzsko.php

rednostňujú morskú faunu a flóru.
Náročnosť ponorov a lokality sa budú
prispôsobovať podľa záujmu ale aj podľa
kvalifikačných stupňov potápačov. V
praxi to bude znamenať, že definitívna
podoba trasy sa bude vyberať 
s ohľadom na skúsenosti a schopnos-
ti najmenej skúseného potápača
skupiny. Ponory budú pomerne ťažké.
Dôvodom sú hĺbky ale aj prúdy. 

Rubis

Vrak ponorky je jednou z najznáme-
jších a najnavštevovanejších potá-
pačských lokalít. Ponorku triedy Saphir,
spustili na vodu v Toulone roku 1931.
S výtlakom 923 BRT a 45-timi mužmi

na palube plávala na hladine max. rých-
losťou 12 a pod vodou 9 uzlov. 
Viac o našich predchádzajúcich ces-
tách do Francúzska, o potápaní  na
vrakoch s vyčerpávajúcim popisom a
množstvom obrázkov nájdeš na webe. 
(Pozri adresu na spodu strany). 

Cena: ....... 650 Eur.

http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_francuzsko.php
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_francuzsko.php


Prístrojové potápanie je športom, v
ktorom výstroja a technika hrajú svoju
nepostrádateľnú úlohu. Pod vodou,
ktorá je pre človeka vlastne
nepriateľským prostredím je závislosť na
kvalitnom materiáli značná. Od čer-
stvých absolventov kurzov potápania
často dostávame otázku, či je lepšie si
výstroj KÚPIŤ, alebo si ho v rámci
napĺňania svojho záujmu pravidelne
POŽIČIAVAŤ. Odpoveď na túto otázku
nie je jednoznačná a výsledné riešenie
je často otázkou osobných preferencií. 
Len veľmi málo potápačov si hneď po
absolvovaní úvodného kurzu zakúpi
kompletný výstroj. Nie je to len otázk-
ou značnej ceny, ale skôr skutočnosti,
že v procese postupného požičiavania
si výstroja, má potápač možnosť si tak
povediac na vlastnej koži vyskúšať
rôzne druhy a typy materiálov od viac-
erých výrobcov. Najmä na začiatku je-
ho kariéry je to nielen dôležité, ale čas-
to aj zaujímavé.

Výhody požičiavania si materiálu

Požičiavanie si, má hneď niekoľko
výhod. Oslovuje najmä potápačov, ktorí
sa nepotápajú príliš často, pretože je to
v porovnaní s cenou vlastného a kom-
pletného výstroja lacnejšie. Zápožičná
cena výstroja na jeden potápačský
týždeň sa vo väčšine prípadov nevyš-
plhá vyššie ako 130 až 170 euro. AK
predpokladáme, že priemerne aktívny
potápač chodí na takúto dovolenku 2-
3 krát do roka, bude trvať niekoľko
sezón, kým by kumulovaná suma
zápožičného dosiahla cenu nového -
kompletného výstroja. Ďalšou, pre
niekoho možno výhodou tohto variantu

požičiavania si, je otázka jeho ošetrova-
nia. Mnohé zo súčastí výstroja vyžadu-
jú pravidelný servis. Fľaše je nutné pe-
riodicky testovať a regulátory čistiť a
nastavovať. Potápač, ktorý si výstroj
požičiava, prenecháva tieto činnosti na
bedrách poskytovateľa tejto služby.

Nevýhody požičiavania si

Na druhej strane, je potrebné si uve-
domiť, že jednorázové ceny
zápožičného sú dosť vysoké. Tento
nepomer je dôsledkom v celku
nešetrného zaobchádzania s ním. V
porovnaní s privátne držaným mater-
iálom, sa obmedzená životnosť požiči-
avaného materiálu odzrkadľuje aj v
kalkuláciách cien požičiavaného ma-
teriálu.
Iným problémom sú adekvátne veľkosti.
Pre prevádzkovateľa požičovne je za-
ujímavý len ten materiál, ktorý prináša
peniaze. Je preto pochopiteľné, že ob-
vykle drží len štandartné veľkosti. Preto
jedinci, ktorí sú vlastníkmi extrémnej
veľkosti v dĺžke alebo v šírke svojho
tela, mávajú často problémy s
nachádzaním patrične pasujúcich
súčastí výstroja.
Medzi súčasti výstroja, s ktorými sa
potápač dostáva do bezprostredného
kontaktu patria: dýchacia trubica, mas-
ka, regulátor, boty a ochranný oblek.
Nie všetky potápačské základne ošetru-
jú, prípadne dezinfikujú tento materiál
tak, akoby to bolo žiadúce.

Ako si požičiavať

Predovšetkým doporučujeme, aby si
ašpirant zápožičky materiálu vopred
zarezervoval výstroj, o ktorý má záujem.
Len tak má záruku, že si bude môcť

vyzdvihnúť svoj potápačský výstroj v
požadovanej kvalite a množstve.
Akt zapožičania s materiálu si pokiaľ
možno nenechávaj na poslednú chvíľu.
Výstroj si radšej vyzdvihni osobne a nie
sprostredkovane cez priateľov.
Namiesto toho sa v dostatočnom pred-
stihu dostav na potápačskú základňu a
dôkladne si prezri ponúkaný výstroj a
techniku. Pátraj po trhlinách, prasklinách
a ďalších viditeľných poškodeniach. Pri
výbere regulátorov sa neokúňaj a bez
ostychu si vyskúšaj funkčnosť dýchacej
techniky na pokiaľ možno plnej tlakovej
nádobe. Dbaj aj na kompatibilitu ventilov,
uzáverov a inflátorových koncoviek.
Je zavedenou praxou, že si personál
základne vyžiada od teba potápačskú
licenciu a ďalší preukaz totožnosti.
Poplatky sa obvykle platia vopred.

Kúpiť si výstroj?

Nech to znie akokoľvek snobsky, potá-
panie by malo predovšetkým prinášať
radosť. K tomu patrí aj výstroj, ktorý si
radi obliekame, pretože dobre sedí a je
pohodlný. Vlastný výstroj spĺňa tieto
predpoklady oveľa lepšie ako

zapožičaný.
Ani hľadisko bezpečnosti nie je zaned-
bateľné. V drvivej väčšine prípadov sme
na vlastný výstroj oveľa viac zvyknutí,
než náhodne vybraný z požičovne.

Ako začať s nákupom

Je ťažké určiť, v akom poradí by si mal
budúci potápač kupovať svoj výstroj.
Ale jestvujú určité logické súvislosti,
ktoré nám tieto priority naznačujú.
Väčšina potápačov si najskôr kupuje
základný ABC potápačský výstroj, do
ktorého zahŕňame masku, plutvy a
dýchaciu trubicu. V posledných rokoch
sem radíme aj potápačské neoprénové
topánky, ktoré nás chránia pred
chladom, ale aj poranením pred
živočíchmi čo ostrými korálmi a kameň-
mi. Tento výstroj vyžaduje investíciu pri-
bližne 120 - 200 Eur. Ak sa bude potá-
pač ponárať len v teplých tropických
vodách (Mediterán sem nepočítame),
postačia mu aj lacnejšie plutvy s plnou
pätou. V takom prípade nebudú potreb-
né ani neoprénové topánky a investícia
sa zredukuje na 80 - 90 Eur.
V druhej vlne nákupov pôjde logicky o

Kúpiť, alebo požičiavať si potápačský výstroj ?!



ochranu pred chladom v podobe neo-
prénového obleku. V závislosti na pred-
pokladanom type potápania, respek-
tíve teploty vody, to môže byť oblek 3
mm (140 Eur) až 7 mm hrubý (500 Eur).
Tretiu skupinu obstarávaného výstroja
zastupuje dýchacia a meracia technika.
Kompletný regulátor s kompasom a
hĺbkomerom sa dá bez zliav v našej
predajni obstarať v cenách od 500 -
1000 Eur. Potápačský počítač sa podľa
kvalitatívnych kritérií pohybuje v rozhraní
od 250 - 1000 Eur.
Nakoniec zostáva kompenzátor vztlaku
a potápačské doplnky. Kvalitná vesta
stojí od 400 - 900 Eur, baterka 20 - 400
Eur a nôž od 30 - 80 Eur.

Kupovanie záťažového opasku ani
tlakovej fľaše nemá veľký význam pre
jedincov, ktorí sa nehodlajú potápať fa-
naticky vo všetkých (a tým myslíme na-
jmä v domácich) vodách. V drvivej
väčšine prípadov je tento materiál spolu
s transportom na miesto ponoru a
odborným doprovodom pod hladinu v
cene potápačského balíčka ponúkanom
poskytovateľom tejto služby. Aj tak sa
však cena nami spomínaného výstroja
vyšplhá na cca 1 500 až 3 500 Eur.

Suma-sumárum

V ďalšom texte sme zvýraznili niektoré
ďalšie aspekty požičiavania si výstroja.

ABC ................. nákup 130 Eur 
.... zápožičné na týždeň 12 Eur
Kúpa sa oplatí aj príležitostným potá-
pačom, pretože tento výstroj sa ani ča-
som nekazí a nestárne. Osobný výstroj
vo vlastníctve spĺňa aj určité hygien-
ické nároky. A navyše sa hodí aj pre
nádychové formy potápania. V prípade,
ak potrebuje potápač korekčné diop-
trické sklá je zakúpenie vlastnej masky

nevyhnutnosťou.

Oblek ............... nákup 280 Eur
.....zápožičné na týždeň 20 Eur 
Neoprén starne vekom, tvrdne a skracu-
je sa a zaberie veľa miesta v skrini. Ale
na druhej strane každý kto má vyššie
požiadavky na hygienu či zodpoveda-
júci strih obleku - mal by si kúpiť svoj
vlastný. 

Boty/rukavice ...... nákup 50 Eur
..........zápožičné na týždeň 8 Eur
V prípade topánok a rukavíc, sú
zápožičné ceny vzhľadom k cene
nového materiálu príliš vysoké.  

Regulátor/octopus... nákup 350 Eur
.............zápožičné na týždeň 27 Eur
Okrem nadobúdacej ceny sa v prípade
zapožičania šetria náklady na údržbu.
Na druhej strane však nie vždy poznáme
technický stav zapožičanej dýchacej
techniky.

Kompenzátor .......nákup 365 Eur
.........zápožičné na týždeň 20 Eur
Často najväčšia a najťažšia súčasť
výstroja, čo môže byť nevýhodou v prí-
pade cestovania lietadlom za potá-
paním. Naopak kompenzátor, na ktorý
si zvyknutý a ktorý ti veľkosťou pasuje
je najbezpečnejší.

Počítač .............. nákup 270 Eur
.......zápožičné na týždeň 20 Eur
Relatívne veľká investícia na začiatku,
čo sa možno neoplatí príležitostným
potápačom. Kto sa veľa potápa a
chodieva na viacdňové safari s
množstvom opakovaných ponorov, bude
s počítačom bezpečnejší. Zvykne si na
displej a funkcie svojho vlastného počí-
tača.

Tak si vyber: či požičať alebo si kúpiť ?

Naše najbližšie lodné safari
FRANCÚZSKO
AZÚROVÉ POBREŽIE
21.- 28. júl 2011
Safari vo francúzskej časti Mediteránu s útul-
nym katamaránom BELINA. Plaviť a potápať
sa budeme na ostrove Elba.Katamarán hostí
len 10 potápačov, preto nie je problémom
pripraviť zájazd vo veľmi komornej či rodin-
nej atmosfére. 
www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_francuzsko.php

JADRAN -
CHORVÁTSKO
25. jún - 2. júl 2011
Tradičná plavba a potápanie po ostrovoch
Brač, Hvar, Šolta a Korčula. Ponárať sa
budeme 2-3 razy denne, spať budeme v ro-
mantických zátokách aj v malebných prístav-
och Dalmácie. Skvelá loď so skúsenou
posádkou.
www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_chorvatsko_scedro.php

ČERVENÉ MORE -
EGYPT
8.-15. október 2011
Po úspešných plavbach na severe Čer-
veného mora, neskôr Brother´s a v roku 2010
na útesoch St. John´s, sa vyberieme o rok na
Zabargad a Rocky Island.
www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_egypt.php

http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_francuzsko.php
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_chorvatsko_scedro.php
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_egypt.php


KORČULA/ Chorvátsko
Potápanie u nás na základni PrišćapacPotápanie u nás na základni Prišćapac

KORČULA/ ChorvátskoÚvaha

Asi je príjemné zbaliť sa, sadnúť na li-
etadlo, o tri hodiny byť v Turecku či na
Kréte v  "ALL  INCLUSIVE" zariadení.
Je to menej stresovité ako príprava au-
tomobilu na dlhšiu cestu, natláčanie
vecí doň, 9-hodinová jazda preplnený-
mi letnými diaľnicami, chaos pred
nakládkou na trajekt a  hľadanie "kde
vlastne jen ten Priščapac.....".
Ale na druhej strane, keď si začnú tvo-
je deti baliť svoje obľúbené hračky, na-
fukovacie člny, kolieskové korčule, DVD
prehrávač....... Ak berieš so sebou aj
matku či svokru - niet šance uvažovať
o dovolenke spomínaného typu. No a
kde je priestor na tvoj potápačský
výstroj, laptop a bicykel ?
A voľba opäť padne na Jadran.
Budeme poctení, ak budeš teraz na za-
čiatku úvah o tohtoročnej "rodinnej" do-
volenke počítať aj s našou základňou
na ostrove Korčula. Prečo sme tak
namyslení a domnievame sa, že práve
naše stredisko je ideálnym miestom pre
takúto dovolenku ? 

Mama, svokra či ďalší seniori

Neviem do akej miery sú vaši starí
rodičia zástancami diskoték, nočných
klubov a hlučnej zábavy. Ak predsa len
áno - asi sme pochybili. Ale ak prefer-
ujú pokoj, dobrú knihu či relax na pláži
bez jet-ski a motorových člnov = po-
tom sme trafili  do čierneho ! Ale aby
neobišli celkom naprázdno, raz
týždenne organizujeme na terase
Pizzerie tanečnú zábavu s pravou dal-
matínskou kapelou. Popri tónoch
tiahlych piesní mora, tu môžu ochutnať

pravé špeciality akými sú jedlá na rošte
a skvelé víno. V priebehu večera sa
možno odhodlajú aj na tanečný parket
a ty ako ich najmilší zaťko, nevesta,
dcéra či syn - to budeš mať opäť na ne-
jaký čas u nich dobré. 

Deti

A čo s deťmi? Apartmánový komplex
Priščapac je povestný prístupom k
deťom. Menujme len detské postieľky,
jedlá cestovinovo-palacinkovo-hra-
nolkovitého typu či prístup personálu k
deťom. V areáli máme ping-pongový
stôl, detský bazénik aj ihrisko s hú-
pačkou, šmykľavkou a skromnými pre-
liezkami. Tohtoročnou novinkou je dráha
na boccu (petang), ktorá istotne zažije
v nasledujúcej sezóne niekoľko urput-
ných súbojov stretnutiach rodinných
teamov. Je tu preto bezpečno a poko-
jne. Prístup do vody je jednoduchý z
plážového brehu, kde je nebezpečen-
stvo poranenia na ostrých kameňoch,
či popichanie morským ježkom mini-
malizované. 

Partner - partnerka

Je jedno koľko rokov má tvoj partner či
partnerka. Rovnako aj to, či prídeš s pri-
ateľkou (priateľom), milencom (milenk-
ou) alebo s osobou, s ktorou nosíš
spoločné meno a podobné prstene. V
každom prípade romantika vyhráva.
Východ slnka, kávička na terase s
výhľadom na more ako nikdy nevy-
hasínajúci zdroj energie, alebo naopak
popíjanie dobrého červeného vína......

Ty ako súčasný či bývalý potápač

A napokon dôvod, prečo sa oplatí prísť
tebe, ako bývalému, súčasnému alebo
budúcemu potápačovi. Náš komplex
so základňou je miestom, kde dokážeš
skĺbiť naoko nespojiteľné - potápačskú
dovolenku s rodinným pobytom. Naše
centrum ponúka možnosť "Early Bird"
ponorov, s výjazdom prvej lode už ráno.
Pokiaľ sa tvoja rodinka prebudí, pre-
zlečie z pyžama a dostaví tesne po 10-
tej hodine na raňajky, ty už môžeš byť
naspäť z ponoru s plnou kartou nasní-
maného materiálu vo foťáku. Celý deň
si ťa potom môžu užívať. Ak dostaneš
"opušťák" popoludní, tým lepšie.  Alebo
si odskoč na nočný ponor. Takáto "tak-
tika" nielen, že je účinnou prevenciou
pred rozvodovým konaním, ale je
úspešná aj v kombináciách, ktorých
predzvesťou sú vety typu: "Poďme na
dovolenku aj so švagrovcami...." a pod.

Prvá skúsenosť

Nech so sebou na dovolenku privedieš
kohokoľvek, radi mu dáme okúsiť z tej
fascinácie, ktorá drží všetkých potá-
pačov pri vode. V rámci vstupných pro-
gramov ponúkame jednorázový ponor
pod názvom Discover Diving. Ide o
ponor, ktorému predchádza najskôr pol-
hodinová teoretická inštruktáž spojená
so základným popisom výstroja a jeho
funkčnosti. Potom sa podrobne vysvetlí
priebeh 20 min ponoru. Po tom čo sa
zhŕkne celá rodina s fotoaparátmi sa
odvážny jedinec oblečie a ustrojí s in-
štruktorom a teatrálne vstúpi do vody.
V kontrolovanom prostredí, ktorého hĺb-
ka neprekročí 5 m realizujú ponor, ktorý
sa navždy zapíše do pamäti.

Rezervácie a predaj

Všetko cez našu travel@aronnax.sk

www.aronnax.sk/chorvatsko/onas_prevadzkovatel_zakladne.php

Pri rezervácii do 15. mája majú potápači ponory z brehu ZDARMA!

mailto:travel@aronnax.sk
http://www.aronnax.sk/chorvatsko/onas_prevadzkovatel_zakladne.php


Účelom komunikácie je
výmena informácií. V
potápaní, je získavanie
a výmena informácií

nielen zábavou, ale často aj podmienkou
bezpečnosti. Okrem upozorňovania
partnera na zaujímavosti vodnej fauny
a flóry, komunikujeme s partnerom
zvyčajne o informáciách,vzťahujúcich sa
na parametre ponoru.Esenciálnou
súčasťou komunikácie je z hľadiska
bezpečnosti aj signalizovanie podstaty
a závažnosti akéhokoľvek problému.

Prostriedky komunikácie

Komunikácia medzi dvoma individuali-
tami, môže mať celú škálu rozličných
foriem. Rozhovor či písomná komu-
nikácia, patria medzi najčastejšie z nich.
Komunikácia nás naviguje cez náš
každodenný život, v ktorom plávame v
mori informácií vyplývajúcich s telefon-
ických rozhovorov, listov, kníh manuálov
a hlasových odkazov. Surfujeme po
nete, sťahujeme si informácie z webu
a vymieňame iné prostredníctvom elek-
tronickej pošty. Pokiaľ rozumieme
jazyku, ide nám komunikácia celkom
dobre. V potápaní používame viacero
druhov foriem a prostriedkov. Kľúčom
k ich spoľahlivému používaniu je zna-
losť danej komunikácie

Prečo komunikácia zlyháva

Aj napriek množstvu spôsobov a prí-
davného výstroja dochádza pod vodou
k viaznutiu komunikácie. Úspešná ko-
munikácia predpokladá správne
odoslanie a prijatie signálu ako aj zna-
losť spôsobu danej komunikácie na
oboch stranách. Ak vyšleme vizuálny
signál, musí mať príjemca možnosť ho
vidieť. Ak napríklad využívame posunky,
musí náš potápačský druh mať s nami

kontakt. Slabá viditeľnosť, zahmlená
maska alebo iná prekážka neúmerne
sťažujú čítanie týchto signálov. 
Iným problémom komunikácie je určitý
"protokol". Potápači ho musia dodržať,
aby sa ubezpečili, že ich partner je sku-
točne pripravený prijímať správu. Môže
ním byť napr: poklepanie po pleci, za-
krúženie lúčom baterky, ktoré je
návestím = vopred definovaným for-
mátom, po ktorom nasleduje správa.
Ďalším a možno najčastejším dôvodom
viaznucej komunikácie je nepozornosť.
Väčšinou, ak niečo výrazne zaujme
naše vnímanie, strácame koncentráciu
menej si všímame nášho partnera.
Nepriateľom úspešnej komunikácie je
nepochopenie (nepoznanie) signálu.
Bez verbálnej komunikácie môže prísť
hoci aj k opačnému pochopeniu.
Niekedy môže byť problémom aj samot-
ná rýchlosť komunikácie. Či už
používame posunky alebo ultrazvukové
komunikátory je pre čitateľnosť na-
jlepším riešením udržiavanie rýchlosti
signalizácie na primeranej úrovni.
Nespočetne veľa faktorov môže spô-
sobiť, že sa ku nám správa dostane
skomolená či nezrozumiteľná. Nejasná,
viaczmyselná alebo správa mimo kon-
text sa bude ťažko čítať aj pre
skúseného partnera. Na druhej strane,
ak je v tom istom okamihu naraz
odovzdávaná viac než jedna správa -
ľahko dôjde ku mýlke. 

Plánovanie pred ponorom 

Potápanie a lietanie majú niekoľko
spoločných atribútov. Jedným z nich je
aj potreba správnej komunikácie. Ak sa
učí nový pilot riadiť lietadlo, býva čas-
to zahltený množstvom úloh a infor-
mácií, ktoré doliehajú do jeho slúchadiel.

Aj keď sa záplava leteckej komunikácie
zdá nesmierne zložitá, kľúčom ku jej
úspešnému zvládnutiu je poznanie to-
ho, čo môžeme očakávať. Títo študen-
ti sa rýchlo naučia, že špecifické infor-
mácie a pokyny prichádzajú v určitý
čas a sledujú určitý nadefinovaný for-
mát. Akonáhle porozumieme časovaniu
a formátu komunikácie, je interpretá-
cia správy oveľa ľahšou úlohou. S pos-
tupným získavaním skúseností, je ko-
munikácia s riadiacim centrom aj s in-
ými lietadlami oveľa ľahšou. 
Tieto tézy čiastočne pozmenené, sú
aplikovateľné aj pre potápanie. Určitá
forma komunikácie sa očakáva v
určitých fázach ponoru. Obyčajne sig-
nalizujeme "OK" pred ponorením sa a
čiastočne aj očakávame signál "problém
s ušami". Potom kontrolujeme svoju
hĺbku a smer postupu po dne, pričom
si navzájom v pravidelných intervaloch
monitorujeme svoju zásobu plynu. Ak
sledujeme tento zaužívaný formát a
postupnosť signálov, stúpa pravde-
podobnosť ich správneho čítania. 
Efektívna podvodná komunikácia sa
začína už pred vstupom do vody.

Súčasťou plánu ponoru musí byť aj
zopakovanie predpokladaného spôsobu
komunikácie a rozvíjanie jej protokolu.
Jednotliví potápači,  môžu používať ro-
zličné signály v množstve variant podľa
tréningu alebo skúseností. Tým sa
výrazne redukuje možnosť omylu pod
vodou. Ak mieniš používať písaciu
tabuľku pod vodou, porozmýšľaj nad
zopakovaním rôznych variant skratiek
alebo prvkov tesnopisu pod vodou, ktoré
musia byť jasné tebe aj partnerovi.
Zjednoduší to jej používanie a skráti
čas na písanie pod vodou. Je tiež
dôležité, aby tvoj partner vedel, kde
máš písaciu tabuľku pre prípad, že ti on
bude chcieť niečo dôležité "povedať". 

Príprava na zostup

Časťou predponorovej prípravy by ma-
lo byť aj vzájomné oboznámenie sa s
displejom (či funkciami) partnerovho
počítača a ostatných prístrojov. Keď ti
potom partner bude ukazovať niečo
pod vodou na svojom manometri budeš
schopný túto správu prijať. 
A na koniec si zopakujte spolu svoj plán
ponoru. Rozhodnite, kto bude viesť a
zopakujte si hlavné parametre ponoru.
Ujednoťte si, ako budete o týchto sku-
točnostiach komunikovať počas ponoru. 
Zohľadnite vonkajšie parametre ponoru
a prírodné podmienky. Chladná voda,
či použitie suchých rukavíc (alebo palči-
akov) môže zhoršiť kvalitu posunkov.
Nočné potápanie, vyžaduje navyše
manéver "nasvietenia" ruky, ktorá sig-
nalizuje. Zopakuj komunikáciu súvisiacu
s cieľom ponoru. Takýmito, môžu byť
špecifické signály spojené s obhliadk-
ou vraku či skalného útvaru pod vodou,
ktoré môžu presahovať rámec bežne
používaných.

Prečo zlyháva komunikácia v potápaní



Termíny:
jún - 24.-2.
júl - 29.-31.
august - 26.-29.

Termíny:
jún - 24.-2.
júl - 29.-31.
august - 26.-29.

BIHAČ / Bosna
Dobrodružné potápanie v rieke Una Dobrodružné potápanie v rieke Una 

BIHAČ / Bosna

Poďte s nami a zažite celkom
novú dimenziu potápania!

Pre tých priaznivcov sladkovodného
potápania, ktorým sa už potápanie v
našich štrkoviskách zunovalo,
ponúkame zaujímavú alternatívu: potá-
panie v rieke. Aj  toto leto organizujeme
sériu výjazdov na bosniansku horskú
rieku Una. 

Rieka Una

Una je pohraničný tok. Pramení v
Chorvátsku a pokračuje ďalej Bosnou
v blízkosti bosensko-hercegovinských
hraníc neďaleko Plitvických jazier. Jej
tok je v tejto časti väčšinou ukrytý v
hlbokom údolí Bihača. Voda je bohatá
na minerály, z ktorých sa na mnohých
miestach utvorili mohutné travertínové
usadeniny, ktoré vytvorili množstvo pere-
jí, splavov a vodopádov. Najväčší z nich
"Štrbački buk" je vysoký cez 20 metrov.
Pre Unu je typická bohatá vegetácia a
veľa rýb. Pereje a tône pod vodopád-
mi sú obľúbenými stanovišťami ďalších
druhov rýb. Dno často pokrývajú úch-

vatné až niekoľko metrov dlhé rastliny.
Voda dosahuje v letnom období teplo-
tu okolo 16 stupňov a neuveriteľnú
viditeľnosť. 

Potápanie v rieke

Potápanie na tejto rieke organizujeme
v spolupráci s miestnym klubom, ktorý
má základňu priamo pod Gradskim
slapom, preto je možné potápať sa tak-
mer z dverí centra.
Spočiatku býva ponor pokojný, ale
neskôr naberá prúd na intenzite.
Potápač sa tak má možnosť zoznámiť
s celkom rozdielnou formou pohybu
pod vodou. V tôňach dáva miestny
Divemaster často pokyn k zaľahnutiu.
K videniu sú vtedy veľké hlavátky, ktoré
sa bleskovo mihnú v zornom poli potá-
pača ešte predtým ako stihne objek-
tívom aparátu zamieriť na túto lososo-
vitú rybu.
Počas ponorov je niekedy potrebné pre-
plávať aj hlavný prúd, čím sa potápač
dostáva na druhý breh rieky.

Podvodný Canyoning

Ozajstnou "lahôdkou" je prekonávanie
splavov. Nielen, že pri tom dostáva 
riadnu dávku adrenalínu do žíl, ale aj
kopanec do hlavy. Ale keď sa v per-
ličkovom kúpeli vynorí opäť na hladinu,
stáva sa že sa ocitne až niekoľko desi-
atok metrov za splavom. Tam naráža
potápač zvyčajne do hejna lipňov a
pstruhov. V podstate ide o akúsi pod-
vodnú formu "canyoningu" - veď ako
inak popísať možnosť preplávania

otvoru 3 metre širokého a 4 metre
vysokého rýchlosťou slušne
rozbehnutého motorového člna. 

Drift v sladkej vode

Driftové ponory tu na rozdiel od 
mora ženú potápača skutočne nezvyk-
lou rýchlosťou. 
Vtedy nemá čas sledovať okolie a stará
sa sám o seba. Inokedy je možné sa na
okamih pridŕžať kameňov a pozorovať
zvedavé jalce, ktoré sa mihajú pred ním
schovávajúc sa v konároch do vody
spadnutých stromov. 

Organizácia zájazdu

Výjazdy organizujeme formou
predĺžených víkendov z odjazdom 
v piatok na obed. Nasledujú 3 ponory
s dvoma nocľahmi v miestom hoteli.
Nič nie je jednoduchšie ako stravovanie
sa v Bihači. Čevapi aké pripravujú vtom-
to kúte Bosni ti neurobia nikde na svete!
Príjazd na Slovensko býva zvyčajne v
nedeľu vo večerných hodinách. 

Organizácia zájazdu

Kto si chce spestriť výjazd, môže vyces-
tovať o deň skôr a skúsiť rafting na
rieke. Una dokáže poskytnúť všetky
stupne raftingu tak pre začiatočníkov
ako aj pokročilých vodákov.

Referencie o potápaní hľadaj na:
www.aronnax.sk/klub/potapali_sme_rieka_una_v_bosne.php

O raftingu sa dočítaš tu:
www.aronnax.sk/klub/zucastnili_sme_sa_unarafting.php

http://www.aronnax.sk/klub/potapali_sme_rieka_una_v_bosne.php
http://www.aronnax.sk/klub/zucastnili_sme_sa_unarafting.php


Je bežným zvykom, že ak sa potápač
prihlási na základni s úmyslom za-
potápať si s miestnymi divemasterami,
tak mu okrem kontroly dokumentov (li-
cencie v podobe plastovej karty, denníka
a poistenia) ponúknu prvý "zahrievací"
ponor priamo z brehu v tesnej blízkosti
základni. Väčšinou tento tzv. "check"
dive za veľa nestojí, aj keď chápem je-
ho podstatu a motívy prevádzkovateľov
centra. Nikdy nemôžu vedieť, kto im v
skutočnosti na bázu prišiel, s akými
skúsenosťami či kedy sa naposledy
potápal. Aj keď v mojom prípade som
posledný "Guláškový" ponor absolvo-
vala len niekoľko hodín pred odchodom
na dovolenku a svoj vlastný výstroj
dokonale poznám voľky-nevoľky som s
povzdychom súhlasila s lokálnym zos-
tupom. 

Moji partneri

Bolo mi jasné, že ma pod vodou čaká
nezaujímavý terén, dno z väčšej miery

pokryté morskou trávou
alebo zdanlivo nikde sa
nekončiacim pieskom. Po
iných skúsenostiach som

oprávnene očakávala kopec smetia a
odpadu všetkého druhu. Dúfala som
však, že aspoň čistota vody a
viditeľnosť, ktoré sú pre ostrov Korčulu
legendárne ma nesklamú. Navyše mi na
tento kontrolný ponor pridelili podozri-
vo vyzerajúceho divemastera (ako som
vyšpízovala - srba pracujúceho na zák-
ladni) a mladé, hádam len 15 ročné
dievčatko, ktoré sa rozprávalo s rodič-
mi pre mňa celkom nezrozumiteľným
jazykom. Neuveriteľne blonďavé
dievčatko som tipovala na príslušníčku
jednej zo Škandinávskych krajín a veru,
nevyzerala na to, že by bola skvelou
potápačkou. 

Brífing

Krisztián, ako sa náš sprevádzajúci
Divemaster volal však s nonšalantným
úsmevom vytiahol celkom slušnú an-
gličtinu a keď sa k nemu Lindsay s Litvy
pridala so skvelým oxfordským
prízvukom uvedomila som si, že v tej-

to trojici budem ťahať aspoň čo sa
lingvistiky týka za kratší koniec. Krisztián
nám na posteri visiacom na stene zák-
ladne ukázal predpokladanú trasu nášho
zostupu. Okrem atraktívne vyzerajúce-
ho profilu ponoru, do pre mňa na "check
dive" celkom nezvyklej hĺbky 26 metrov,
vyzeralo zaujímavo aj oboplávanie
polostrova Prišćapac z jeho východnej
na západnú stranu. 
Čo ma však vyslovene pobavilo, boli
názvy skalných útvarov pod vodou ako:
"Nos Indiána", "Snehulienka a 9 tr-
paslíkov", "Veľký a malý kaňon", "Klobúk
kráľa Matyáša" či "Bratislavský hrad". No
a náčrty pozícií rôznych dievčenskými
menami označených rýb a ďalších
živočíchov som brala s veľkou rezervou.
Nie som predsa včerajšia a dobre som
vedela, že tam kde na náčrte bola
nakreslená "Chobotnica Líza" či
"Muréna Mathilda" nájdeme pravde-
podobne len prázdne diery.

Vo vode

Po brífingu sme sa v celku svižne obliek-
li, nastrojili a vstúpili do vody pohodlným
spôsobom brodením z brehu. Po pred-
pisovej vzájomnej krížovej kontrole
funkčnosti výstroja sme sa zanorili.
Legendy neklamali, voda naozaj bola na
plážové pomery mimoriadne čistá.
Prekvapila ma však jej teplota. Tých 28
stupňov Celzia bolo aj na koniec júla
pomerne nečakaných. Krisztián v čele
našej skupinky plával pomaly a poko-
jne, pričom z každého jeho pohybu
vyžarovala istota a rutina, jasne dokazu-
júca, že tento ponor už absolvoval mno-
ho sto krát. Lindsay bola chvalabohu
skvelou potápačkou, ponor si od zači-
atku viditeľne vychutnávala, čoho dôka-
zom boli jej smejúce sa modré oči, ktoré

na mňa cez sklo masky šibalsky
žmurkali. Ako veľmi som sa mýlila, keď
som očakávala, že si nás Krisztián
niekde potupne posadí na piesok a
bude chcieť aby sme mu demonš-
tratívne ukázali vyliatie masky či
ponúknutie octopusu. 

Nos indiána 

Namiesto piesku na dne si to Krisztián
namieril rovno k mohutnému skalisku v
6-tich metroch. Ani mi nemusel
veľavravne ukazovať prstom na svoju
v celku mohutnú ozdobu tváre. Už z
diaľky som poznávala kontúry brala,
ktoré sa skutočne podobalo na ležiacu
hlavu indiána. Popri nej sme sa dostali
na rozkošnú stienku, kde nás v pláno-
vanej 26 metrovej hĺbke čakala celá
trojčlenná rodinka langúst úcty hodných
rozmerov. 
Ako sa chalanom z Prišćapacu podar-
ilo uchovať tieto elegantné tvory pred
chamtivými ústami miestnych gurmánov
vskutku nechápem. Ale Krisztián už
mieri k ďalšiemu podvodnému bralu. Z
diery tu vykúka hlava stredomorskej
tresky striebornej farby. 
Spomínam si, že podľa "plánu" mal ter-
az nasledovať ako hlava veľký slimák
leopardí. Ani som túto myšlienku ne-
dokončila a Krisztián v čele našej
skupinky sa zastavuje a ukazuje na
piesok pod nami. 
Skutočne je tam slimák, z ktorého
vidíme len hornú polovicu. Zrazu sa
piesok v jeho tesnej blízkosti rozvlní a
kde sa vzala tu sa vzala hnedo sfarbená
raja v tvare gitary. 
Takmer mi vypadol regulátor z úst - veď
raju som ešte v Chorvátsku nevidela!
Popri stáčajúcom sa úpätí steny
pokračujeme v našom bádaní ďalej. 

Líza

Začínam byť skutočne nadšená,
nachádzam už svoju tretiu chobotnicu
"mimo poradie". V tej chvíli nás Krisztián
dovedie na miesto kde podľa náčrtku
mala byť "Chobotnica Líza". Vidím, že
to je riadny kus. Oko veľké ako čerešňa
a veru niektoré prísavky majú obvod
ako 5-korunáčky. Líza je zalezená v
diere, kde stráži biele snopce ikier. Z lit-
eratúry viem, že v tejto diere strávi ešte
minimálne mesiac, pokiaľ ikry nedostanú
sfarbenie a tvar čiernych perál.
Keď na juhozápadnej strane ostrova
Krisztián lúčom baterky označuje otvor
(samozrejme s úplnou zhodou podľa
už spomínaného náčrtku), z ktorého
vytŕčala hlava murény, začínam byť
skutočne dopálená! A pritom táto
murénka tiež nepatrí k najmenším. Je
čierna, so žltou kresbou na tele.
Hrôzostrašne na nás otvára papuľu plnú
ostrých zúbkov. Po koľkáty krát, som už
počas tohto ponoru oľutovala, že som
si nevzala svoj fotoaparát!

Kúsok Bratislavy

Keď plávame okolo výraznej skaly,
nasledovanej v rade za sebou ďalšími
9-timi pochopím, ako to bolo v sku-
točnosti so snehulienkou. 45 minút tr-
vajúci ponor končíme na výraznej ho-
mole, kde Krisztián kladie zopár
kameňov na jednu zo štyroch veží.
Pochopíme a tiež prispejeme niekoľký-
mi k výstavbe hradu, ktorý je miniatúrou
toho, čo sa čnie nad Dunajom v mojom
rodnom meste. Vyliezame z vody, a ja
viem, že tento "check dive" bol nielen
najlepším z tých mediteránskych, ale že
si ho budem určite chcieť zopakovať. Ale
rozhodne aj s podvodným aparátom.

Check Dive - môj zahrievací ponor ...



PLUTVAMI ZABERÁME BEZ
ŠPLIECHANIA, POHYBOV RA-
MENAMI A PAŽE SÚ POZDĹŽ

TELA 

S PLUTVAMI SA 
PLÁVA PODOBNE AKO
PRI TECHNIKE 
KRAULOM

SMEROM SPäŤ JE KONČATINA VYSTRETÁ A
TLAČÍ VODU NAHOR

PLÁVANIE ZAČÍNAME ZÁBEROM NOHAMI NADOL,
PRIČOM KOLENÁ SÚ MIERNE POKRČENÉ

POHYBY SÚ RELAXOVANÉ. ZOSÚLAĎ RYTMUS
DÝCHANIA S POHYBMI NôH. DÝCHAJ ZHLBOKA

DOSŤ PRE DNES.
NABUDÚCE SKÁČEME DO
VODY

AK MÁ NIEKTO TRUP V PREDKLONE,
PRSKÁ NA HLADINE

VLADO ZASA PRÍLIŠ INTENZÍVNE
KOPE

RÝCHLO SA UNAVÍ A 
CHYTAJÚ HO KŔČE

DÁVAJTE
POZOR NA
POHYB 
NOHAMI

NA  NÁDYCH 
POUŽÍVAME DLHŠIE A

MäKŠIE PLUTVY. V
PRÍSTROJOVOM
POTÁPANÍ SKôR 

TVRDŠIE 

RôZNE TYPY PLUTIEV
ZÁVISIA OD ICH
POVRCHU, ČI

TVARU....
RUKY AJ NOHY

ODPOČÍVAJÚ, TELO
JE UVOĽNENÉ

BOTA JE Z
MäKKEJ 
GUMY NA 
OKRAJI
SPEVNENÁ

PRII 
NÁDYCHOVOM
POTÁPANÍ JE

POTREBNÝ RÝCHLY 
POHYB. VHODNÉ SÚ
DLHÉ A FLEXIBILNÉ

PLUTVY. 

PROFESIONÁLI
SA PONÁRAJÚ S

KRÁTKYMI,
ŠIRŠÍMI A

TVRDŠÍMI PLUT-
VAMI S REMEŇOM

ZAČIATO-
ČNÍCI BY SI MALI 

SKôR VZIAŤ PLUTVY
MäKKÉ A STREDNEJ

VEĽKOSTI

ELASTIC_
KÝ POPRUH 
NA UPEVNE-

NIE PäTY

KANÁLY 
ZMENŠUJÚ 

ODPOR 

PLUTVAMI PLÁVAME



Očami prvého 
alebo 

o jednom omyle

Potom, čo nás DRUHÝ uháňal už
niekoľko mesiacov, aby sme ho
konečne zobrali do nejakej jaskyne
sme sa rozhodli zorganizovať výjazd
do jednej známej jaskyne na Orave.
DRUHÝ už investoval do potá-
pačského výstroja nemalé prostried-
ky, takto rád uvítal príležitosť aby si
mohol rozšíriť svoj výstroj aj o
špeciálne svietidlá, helmu a rôzne do-
plnky. Na potešenie svojej polovičky
sa tak zvýšil počet krabíc, v ktorých
skladuje doma niekedy mokrý ale
veľmi často aj zvláštne páchnuci
športový materiál.
Nikto z nás v "TEJ  NOVEJ" jaskyni
nebol, ale mali sme predsa podrobné
nákresy, popis a Janovu výpoveď,
ktorý sa ešte v žilinskom drese v tejto
lokalite potápal. Podľa neho ide o
ľahkú jaskynku, s minimálnym
kalením a bez úzkych či inak
nebezpečných priestorov. 

Nákres hovoril o približne 200 metro-
vom nástupe ku 1.sifónu, ktorého
dĺžka mala byť 120 metrov. Podľa in-
ého náčrtu ešte z roku 1984 je v
priestore nástupu tzv. 0-tý sifón s
dĺžkou asi 50 metrov hneď z kraja,
kde sa vyvieračka dostáva na denné
svetlo.
Tesne pred odchodom na akciu som
narýchlo so žilinskými potápačmi
konzultoval podmienky a presnú polo-
hu vstupu do jaskyne, ktorá mala byť

len pár metrov od parko-
viska.
V deň "D" sme sa všetci
traja a rovnaký počet

členov povrchovej podpornej skupiny
zišli na konkrétnom parkovisku. Po
úzkostlivej montáži a niekoľkonásob-
nej kontrole materiálu sme tento
transportovali až k vodnému toku
vyvierajúcemu z jaskyne. 

Plán ponoru predpokladal, že pôjdem
ako PRVÝ, náš nováčik DRUHÝ sa
bude medzi nami hrať na "sendvič" a
ten najštíhlejší popláva ako TRETÍ.
Po preplávaní 0-tého sifónu, ktorý
sme brali ako tréning sme si chceli
vyskúšať naše nové ochranné kom-
binézy v šlapáku k 1.sifónu. Jeho pre-
plávanie sme brali ako otázku osob-
nej cti, veď o svoje panenstvo prišiel
už v roku 1979. Ďalšie sifóny už mali
byť prekonávané podľa situácie a ak-
tuálnej zásoby vzduchu.

Prvé metre sme prekonali v neobvyk-
lej pohode. Prispela k tomu sku-
točnosť, že sifón bol perfektne vyvi-
azaný a pomerne široký. Náš "green-
horn" si perfektne vyvážený plával a
dokonca sa kochal krásou podzem-
ných priestorov. Čistota vody bola ob-
stojná, dokonca som na diaľku komu-
nikoval s TRETÍM. Asi po 15 metroch
sa sifón začal náhle kľukatiť. Pohyb v
takomto priestore znamená automat-
icky ťažkosti s vyvážením, občasný
dotyk o skaly a nedobrovoľné vírenie
sedimentov. Ku takto zhoršenej
viditeľnosti neprispelo ani nečakané
zužovanie priestoru. 

DRUHÝ sa držal veľmi statočne a su-
verénne mi opätoval signály O.K. Pri
následnom postupe ma čakalo ďalšie
prekvapenie. Dovtedy vynikajúco

vyviazaná šnúra zrazu končila volne
pohodeným navijakom - akoby v
chvate opustenom mojím neznámym
jaskyniarskym predchodcom. V tejto
chvíli som zvažoval ďalší postup, ale
spomenúc si na Janove slová o tom,
že sifón má len 50-60 metrov a končí
priestorom s možnosťou vynorenia sa
som sa rozhodol pre jaskyniarsky
"útok". 

Voda v sifóne sa vytrvale kalila, ale
DRUHÝ mi celkom stereotypne
odpovedal na hmatové signály, že je
celkom v poriadku. Po ďalšej desiatke
metrov som konečne a definitívne
však nadobudol mne dovtedy nezná-
my pocit, že niečo nie je v poriadku. 

Aj keď mala prúdnica jasné pokračo-
vanie, priestor sa zúžil natoľko, že
som sa začal obávať o psychický stav
DRUHÉHO ako aj o možnosť
bezpečného otočenia sa. Ten však na
hmatový signál "končíme a otáčame
sa" odpovedal chladnokrvným O.K. a
v pohode začal cúvať.
Ani som sa nepokúšal vyviazať šnúru
a bubon som zanechal na mieste
otočenia. Cesta späť bola len rutin-
nou záležitosťou. Pochopiteľne
viditeľnosť cestou späť ako to už v
našich jaskyniach býva bola slabšia,
ale na vodiacu šnúru sme videli. 

Po vynorení sa na denné svetlo sme
začali pobavene diskutovať o tom -
kde sa stala chyba. Ja som bol
zmätený. DRUHÝ si len triedil zážitky.
TRETÍ nevidel z jaskyne takmer nič.
Jedno sme však vedeli definitívne -
tento ponor sme rozhodne urobili V
CELKOM  INEJ  JASKYNI.

podobné amatérske diela  si môžeš
prečítať na stránke Scuba.sk

O policajnej ponorke
Stretnú sa dvaja potápači:
- včera som sa potápal v 1500 metrovej hĺbke a stretol som americkú ponorku.
- A ako vieš, že to bola americká ponorka?
- Prišiel som bližšie, zaklopal na okno a oni začali mávať americkými vlajkami.
- Hm, to nie je nič. Ja som sa včera potápal v 2000 metrovej hĺbke a stretol
som policajnú ponorku.
- A ako vieš, že to bola policajná ponorka?
- Prišiel som bližšie, zaklopal na okno a oni otvorili.

zaslal Marian z Pezinka
Stránku pripravujeme v spolupráci s redakciou 

slovenského potápačského portálu www.scuba.sk

Je to prosím smer na Lozorno?

Potápačský vtip

Železné pravidlo
Náš inštruktor vo vzájomnej diskusii zdôvodňuje svoju "vlastnú" teóriu o tom,
do akej maximálnej hĺbky pustil svoje deti potápať napriek tomu, že pri vode a s
potápaním vlastne vyrastali:
"...... keď mal môj syn 6 rokov  - potápal len do 6-tich metrov; keď mal 10 mohol
ísť až do 10 metrov..."
Nato mi môj syn pošepol: "mami, tak to aby si si už začala robiť Trimixový
kurz......"

Zaslala Katka z Bratislavy

http://www.scuba.sk


Potápali sme sa s jesetermi ...

5 tipov na akcie centra Aronnax - Jún 2011
Festival ScubaCam, Bratislava
3.-12. jún 2011
Podnázvom je, že ide o festival vodného sveta. Sprievodné
akcie (Happenning na Štrkovci, Potápanie vo fontánach
či Demo Day v Senci už prebehli 3.-4.6.2011. Ale vyvr-
cholením festivalu bude súťažná prehliadka tvorby au-
torov UW foto a video v DK Ružinov cez víkend 11.-12.6. 
www.scubacam-festival.com

Potápačský minitábor na Guláške
18.-19. jún 2011
My z Bratislavy a okolia máme naozaj štastie, že Senecké
jazerá sú tak blízko. Ale aby Vám ostatným nebolo ľúto,
organizujeme 2-dňový stanový tábor na Guláške.
Zabezpečíme plnenie fliaš, dostatok výstroja na požičia-
vanie aj gril či pitnú vodu. Otcovia so skautingom v srdci
prineste svoje deti na noc. Ale vítaní ste všetci ...

Nočný ponor na Slnovrat
21. jún 2011
Redukovaná verzia popisu nášho „eventu“ sa dá vyjadriť
ako:  „Skráťme si spolu ešte viac najkratšiu noc v roku!“
Ktorí už vyskúšali potvrdia, že je to skúsenosť, ktorá by
nemala chýbať ako zápis v tvojom potápačskom logbooku.
Zarezervovať si výstroj môžeš na centrum@aronnax.sk 

Plavba otcov a detí
24.-26. jún  2011
Ako každý rok, aj náš program na koniec júna je jasný.
Námornické dobrodružstvá na lodi NAVAL, s ktorou sa
budeme plaviť po vlnách Jadranského mora. Na palube
budú len otcovia a deti. Čaká nas veľa zábavy a dobro-
družstiev. Máš záujem ?  Máme ešte jednu voľnú kajutu:

Potápanire v rieke Una, Bosna
24.-26. jún  2011
Už sme viac razy písali aj rozprávali o UNIkátnom zážitku
na rieke UNA v Bosnianskom Bihači. Ide o clekom nevšed-
ný potápačský zážitok. Ak nám to uveríš a pocestuješ s
nami uvidíš celkom iné farby, celkom iné prúdenie a celkom
nové ryby o akých si doteraz čítal len v atlasoch. Pozri:

Tentokrát to bola
naozaj šupa! Potápali
sme sa s viac než dva
metre dlhými jeseter-

mi v Severnom Nemecku v prírod-
nom potáp. parku Ibbenbueren. 
Z bezprostrednej blízkosti sme po-
zorovali jesetery so špicatými "nos-
mi", plochými hlavami, ostrými
chvostovými plutvami, zaoblenými
papuľami, šedé, tmavé aj takmer
biele. Zastúpené tu boli Jeseter
veľký, Jeseter malý, Jeseter ruský aj
niekoľko albínov. Bolo to úžasné,
pretože si nás svojim "žralokovitým"
pohybom obzerali zo všetkých strán.
Ešte nikdy sme nevideli tak veľké
sladkovodné ryby ! Nech už si ne-
prajníci umelých nádrží hovoria čo
chcú - nám sa to páčilo a hotovo.

http://www.scubacam-festival.com
mailto:centrum@aronnax.sk

