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Aronnax vyhlasuje Súťaž o „Ružový
šnorchel“. Jej princípom je postupné
zbieranie zážitkov z rôznych typov
ponorov. Sú medzi nimi aj také ako:
rodinný, masový, fontánový, historický,
matuzalemský, karnevalový, rybací či
gamblerský. Účasť na týchto ponoroch
sa započítava len za presne
vymedzených podmienok.  Zúčastniť
sa môže každý potápač vo veku 10 až
100 rokov.  Najrýchlejší „zberač“, obdrží
ružový šnorchel, tričko, diplom a fo-
tografiu pred naštartovaným kompre-

Čas beží naozaj rýchlo, ani sme sa ne-
nazdali - a máme prvý rok po odlúčení
z Pro-Dive a osamostatnení sa za se-
bou. Bol to jednoznančne úspešný rok.
Náš klub Aronnax, má dnes viac ako 60
aktívnych členov. Za ten rok máme za
sebou celý rad akcií a podujatí.
Spomeňme si aspoň na: Potápačské vý-
jazdy na rieku Unu do Bosny, aj na
Korčulu v Chorvátsku. Potápali sme sa
v rakúskych jazerách, maďarských
jaskyniach, poľských a českých lomoch
ale  aj v azúrovej vode Stredozemného
mora. Organizovali sme burzy potá-

pačského materiálu, nočný ponor na
Slnovrat a skvelé lyžovačky. Svoje
miesto sme si zastali na Hodinovke
(súťaži družstiev v nádychovom potá-
paní) a 3kráľovom ponore pod ľadom.
Spoločensky sme reprezentovali na
Potápačskom plese aj Techmeetingu.
Pre deti sme dali dohromady Strašidelnú
párty a stavali sme MegaLoď z papieru.
Náša základňa - Domček na Líščich
Nivoch 21 sa utešene rekonštruuje, pre-
to sa do budúcnosti dívame s optimiz-
mom.Nehanbite sa a prídte medzi nás !

Robert Korim

sorom. Ostatní, ktorým pribudne v den-
níku 25 ponorov, si pochopiteľne tiež
odnesú ružový šnorchel. 
Doba trvania súťaže je neobmedzená,
ale radi by sme vyhlásili víťaza a šťast-
ného majiteľa ružového šnorchla naj-
neskôr na veľkej aronnaxáckej párty na
sklonku sezóny v októbri 2011.
Popis ponorov, pravidlá ich započíta-
vania a predovšetkým aktuálny rebríček
súťažiacich z tejto recesie ako aj spús-
tu fotografií nájdeš na našej stránke: 
www.aronnax.sk/klub/usporiadali_sme_sutaz.php
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Letná sezóna klope
na dvere

Veľká noc už je minulosťou, aj bitku
o Stanley Cup či majstra sveta v

hokeji budeme mať čochvíľa za se-
bou a tak sa niet na čo vyhovárať.
Nastal čas vytiahnúť z garáže či 
z pod postelí potápačský vak a

skontrolovať úplnosť jeho súčastí.
Možno tak ako po minulé roky

skonštatuješ, že sa oblek “opäť” 
o čosi scvrkol. Ale chuť potápať sa
a tráviť čas v kruhu rovnako postih-

nutých jedincov hádam zostala.
Aronnaxácke akcie a podujatia

nájdeš na poslednej strane eNews. 
Prajeme čistú vodu!
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Organizujeme súťaž o „Ružový šnorchel“
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V  našom Potápač-
skom centre ARON-
NAX, ponúkame v tej-
to sezóne až 4 roz-

ličné spôsoby, ako začať s potápaním.
Bez obáv ich môžeš doporučiť svojej
rodine či blízkym priateľom. Ak ich
chceš prekvapiť - venuj im od nás
vkusný darčekový certifikát.

Bazénový ponorBazénový ponor
na skúšku -na skúšku -
Intro Dive
Cena: 30 Eur

Rozsah výučby: 
- stručná inštruktáž a následný
ponor v bazéne
Celkove cca 1 hodina

V rámci šírenia pozitívneho obrazu
potápačského športu na Slovensku,
ponúkame pre širokú verejnosť
možnosť vyskúšať si čaro tohto krás-
neho športu na vlastnej koži.
Záujemcov pozývame na potápanie v
bazéne. Svoje prvé nádychy pod vodou
tak môžu absolvovať v kontrolovanom
prostredí za asistencie našich in-
štruktorov. 30 minút trvajúci program
je veľmi bezpečný a vzhľadom na čistú
a teplú vodu zaručuje veľmi pozitívny
celkový zážitok z ponoru.

Ponor naPonor na
otvorenej vode -otvorenej vode -
Discovery Dive
Cena: 65 Eur

Rozsah výučby: 
- 1 teoretická lekcia
- 1 ponor na otvorenej vode
Celkove cca 2 hodiny

Pod vedením skúsených inštruktorov
sa zoznámiš s niektorými súčasťami
potápačského výstroja, jeho prípravou,
kompletizáciou a montážou. Za pomo-
ci svojich nových "potápačských part-
nerov" sa ho naučíš nasadzovať a či-
astočne aj používať. Tvoj inštruktor
bude po celý čas s tebou vo fyzickom
kontakte, pričom neprekročíte hĺbku 4
metre. V priebehu ponoru získaš niek-
toré základné zručnosti, potrebné na
bezpečný pohyb vo vodnom prostredí.
Naučíš sa dýchať z regulátora, používať
plutvy a reagovať či odpovedať na niek-
toré potápačské signály.  
Nie je vylúčené, že potápanie ťa zau-
jme natoľko, že zatúžiš pokračovať vo
výcviku a v ďalšom objavovaní tajom-
stiev pod vodnou hladinou. V takom
prípade Ti ponúkame prirodzené
pokračovanie vo výcviku v Kurze potá-
pania s prístrojom - "Shallow Water
Diver".

Kurz potápania - Kurz potápania - 
Shallow Water Diver
Cena: 145 Eur

Rozsah výučby: 
- 3 teoretické lekcie
- 2 ponory v bazéne (v kontrolo-
vanom vodnom prostredí)
- 2 ponory na otvorenej vode
Celkove 8 hodín

Je najnižším stupňom výcviku a v po-
radí prvým ozajstným Kurzom potápa-
nia. Jeho úspešní absolventi obdržia
certifikát  na stupni “Shallow Water
Diver” od medzinárodnej certifikačnej
agentúry SDI = Scuba Diving
International so sídlom v USA. Tento
preukaz ich oprávňuje sa potápať bez
priameho dohľadu inštruktora do hĺbky
9 metrov. 
Kurz pozostáva z teoretických lekcií,
rozoberajúcich fyzikálne zákony ap-
likované na pobyt človeka pod vodou,
ako aj fyziologické aspekty potápania.
Prax v kontrolovanom vodnom prostredí
je zameraná  na základné zručnosti
akými sú: dýchanie, kontrola vztlaku, po-
hyb pod vodou, komunikácia a ovlá-
danie výstroja. Ponory v reálnom potá-
pačskom teréne zopakujú a rozšíria os-
vojené zručnosti. Po ukončení výcviku
môžu jeho absolventi plynule pokračo-
vať v ďalšom kvalifikačnom stupni.  

Základný kurzZákladný kurz
potápania -potápania -

Open Water Diver
Cena: 285 Eur

Rozsah výučby: 
- 4 teoretické lekcie
- 4 ponory v bazéne (v kontrolo-
vanom vodnom prostredí)
- 4 ponory na otvorenej vode
Celkove 32 hodín

Program je určený predovšetkým tým
záujemcom, ktorí sa hodlajú tomuto
športu venovať systematickejšie. Jeho
absolventi obdržia medzinárodný cer-
tifikát, ktorý ich oprávňuje potápať sa na
celom svete a otvára dvere potá-
pačských základní. Umožní im požiči-
avať si v zahraničí výstroj a dovolí
nechať plniť fľaše na plniacich stanici-
ach. Spolu s ďalšími potápačmi sa môžu
zúčastňovať aj náročnejších ponorov
určených len pre certifikovaných potá-
pačov. Kurz dôkladne pripraví budúci-
ch potápačov na všetky bežné formy
rekreačného potápania. Teoretická výuč-
ba je v porovnaní s kurzom SWD kom-
plexnejšia. Ťažiskom praktickej časti
výcviku je okrem tréningu základných
zručností aj nácvik samozáchranných
techník a riešenia krízových situácií.



Prof. Aronnax na južnom póle 

Vybehol som na plošinu. Áno! Voľné
more. Iba zopár roztrúsených krýh a
plávajúcich ľadovcov. V diaľke šíre more,
v povetrí množstvo vtáctva a vo vode,
ktorá podľa dna menila farbu od prenika-
vo belasej po olivovozelenú, myriady
rýb. Teplomer ukazoval tri stupne Celzia
nad nulou. Akoby bola za ľadovou bariérou,
ktorej vzdialené masy sa črtali na sev-
ernom obzore, uzavretá jar.
- Sme na póle? - spýtal som sa kapitá-
na s tlčúcim srdcom. - Neviem, odvetil
mi. - Napoludnie zistíme polohu.
- Ukáže sa však slnko cez toľkú hmlu?
- staral som sa hľadiac na sivú oblohu.
- Bude mi stačiť, keď sa len trochu ukáže,
povedal kapitán.
Vo vzdialenosti desať míľ od Nautila
južným smerom dvíhal sa do výšky
dvesto metrov osamotený ostrovček.
Opatrne sme sa pustili k nemu, lebo v
mori mohlo byť plno úskalí.
O hodinu sme dorazili k ostrovčeku a za
dve hodiny sme ho oboplávali. Po ob-
vode meral štyri až päť míľ. Úzky prieliv
ho oddeľoval od nejakej pevniny a
väčšieho ostrova, ktorého hranice sme
nemohli dovidieť. Jestvovanie tejto
pevniny potvrdzovalo Mauryho hypotézy.
Bystrý Američan si totiž všimol, že more
medzi južným pólom a šesťdesiatou
rovnobežkou  býva pokryté ohromnými
ľadovcami, aké sa nikdy nevyskytujú v
severnom Atlantiku. Z tejto skutočnosti
usúdil, že antarktický polárny kruh
uzatvára rozľahlé územie, pretože sa
ľadovce nemôžu tvoriť na šírom mori, ale
iba na pobreží. Podľa Mauryho výpoč-
tov masy ľadovcov, ktoré obklopujú južný
pól, tvoria obrovskú čapicu, ktorej šírka

akiste dosahuje štyritisíc kilometrov.
Avšak Nautilus, v obave aby ne-
stroskotal, zastal vo vzdialenosti asi de-
väťsto metrov od brehu, kde sa zdvíhala
nádherná hromada skál. Na more spustili
čln. Kapitán, dvaja muži z posádky, nesú-
ci prístroje, Conseil a ja sme doň nasadli.
Bolo desať hodín predpoludním. Nedá
Landa som nevidel. Kanaďan zaiste
nechcel zmeniť názor o južnom póle, aj
keď sme už možno boli na ňom.
Niekoľkými zábermi vesiel dostal sa čln
na piesok a uviazol v ňom. Zadržal som
Conseila vo chvíli, keď sa už chystal
vyskočiť na zem.
- Pane, - povedal som kapitánovi
Nemovi, - vám patrí česť vkročiť ako
prvý na túto zem.
- Áno, pán profesor, - odvetil kapitán, -
a vystúpim na polárnu pôdu bez váha-
nia, pretože tu dosiaľ nijaká ľudská by-
tosť nezanechala stopy svojich krokov.
Po tých slovách ľahko vyskočil na piesok.
Od mocného vzrušenia sa mu rozbúcha-
lo srdce. Vyliezol na skalu, ktorá pre-
vísala na konci malého výbežku, a
skrížiac ruky na prsiach, ostal tam ne-
hybne a mlčky stáť s planúcim zrakom,
akoby sa ujímal vlády nad Antarktídou.
Po piatich rnini'itach, už zase pokojný,
obrátil sa k nám.
- Nech sa páči, pán profesor, - zvolal na
mňa. Vystúpil som s Conseilom na breh,
vesliari ostali v člne. Zem v širokom
okruhu pokrývala červenkastá hornina,
akoby bol ostrov z tlčenej tehly. Bol to
stuhnutý povál, prúdy lávy a kusy pemzy.
Sopečný pôvod miesta bol celkom zrej-
mý. Na niektorých miestach unikal z
malých puklín sírový zápach, čo svedči-
lo o tom, že si podzemný oheň ešte
uchoval výbušnú silu. Ale keď som
vyliezol na vysokú strminu, nevidel som
v okruhu niekoľkých míľ nijakú sopku. Je
známe, že James Ross objavil v an-
tarktických končinách na stošesťde-

siatom siedmom východnom poludníku
a na 77° 32' južnej šírky krátery Erebus
a Terror v plnej činnosti.
Rastlinstvo v týchto bezútešných
končinách bolo veľmi chudobné. Na
čiernych skalách sa uchytilo niekoľko
lišajníkov druhu Usnea melancxantha.
Hlavnú časť biednej kveteny pred-
stavovali mikroskopické rastlinky v nepa-
trných skupinkách a krehké purpurové
a tmavočervené riasy, visiace na malých
vzdušných mechúrikoch, ktoré príboj
vrhal na breh.
Pobrežie bolo posiate mäkkýšmi, malý-
mi slávkami jedlými, mištičkami priliepa-
vými, hladkými srdcovkami a najmä
plutvonohými ulitníkmi oválneho
blanovitého tela, ktoré majú hlavu
utvorenú z dvoch zaokrúhlených lalokov
a ktorých veľryby pri každom hite požie-
rajú tisíce. Z nižších živočíchov sa vo
väčších hĺbkach ovbjavovali stromovito
rozvetvené koraly, ktoré podľa Jamesa
Rossa žijú v antarktických moriach až
do hĺbky tritisíc metrov, ďalej drobné
morské hubky, polypy patriace k druhu
Pocellaria pelagica, ako aj veľký počet
ostrokožcov a morských hviezdne vysky-
tujúcich sa iba v tomto podnebí. Zato vo
vzduchu len tak kypel život. Poletovali
tam tisíce vtákov rôzneho druhu,
ohlušujúc nás svojím krikom. Množstvo
iných sedelo na skalách, bez strachu
hľadelo na nás, a ako sme šli okolo, tis-
li sa nám dôverne k nohám. Boli tu tuč-
niaky, nešikovné a ťarbavé na zemi, no
také mršine a obratné vo vode, že si ich
ľudia často mýlia s rýchlymi rybami. Stáli
v početných skupinkách, málo sa po-
hybujúc, ale zato výdatne kričiac.
Medzi vtákmi som zbadal brodivé vtáky
veľké ako holuby, bielej farby, s krátkym
kužeľovitým zobákom a s očami
vrúbenými červeným krúžkom. Conseil
si ich nachytal do zásoby, lebo z tých
vtákov sa dá pripraviť chutné jedlo. Vo

vzduchu poletovali ako sadza čierne al-
batrosy s krídlami štvormetrového rozpä-
tia, oprávnene nazývané supmi oceána,
obrovské víchrovníky, najmä "lámači
kostí" s oblúkovitými krídlami, veľké
požierače tuleňov, belavé s hnedo
pruhovanými krídlami a iné belasé, čo
je zvláštnosťou antarktických morí. Sú
také tučné, že povesť o tom, že oby-
vatelia Faerských ostrovov do nich
jednoducho zastrčia knôt a tak svietia,
je akiste pravdivá.
- Veľa nechýbalo povedal  Conseil,     -
aby z nich boli dokonalé lampy! Pravda,
nemôžeme chcieť, aby ich príroda vys-
trojila aj knôtmi! Asi po pol míli bola pô-
da posiata hniezdami tučniakov, akýmisi
dierami na znášanie vajec, z ktorých
vyletovalo mnoho vtákov. Kapitán Nemo
dal z nich neskôr naloviť niekoľko sto
kusov, lebo ich čierne mäso je veľmi
dobré. Tučniaky híkali ako osly. Tie vtáky,
veľké ako husi, s telom bridlicovej far-
by, s bielym bruchom a s citrónovožltým
lemom na krku, nijako sa nesnažili ujsť.
Hmla sa však nedvíhala a o jedenástej
sa slnko ešte neukázalo. Znepokojovalo
ma, že ho nevidíme. Bez neho nemožno
urobiť nijaké meranie. Ako teda určiť, že
sme dosiahli pól?
Keď som došiel ku kapitánovi Nemovi,
opieral sa lakťom o skalu a mlčky hľadel
na oblohu. Vyzeral nedočkavý a nah-
nevaný. Čo mal však robiť? Ten mocný
človek neovládal slnko tak ako more.
Nadišlo poludnie a slnko sa ani na chvíľu
neukázalo. Ani sa len nedalo rozoznať
miesto, kde sa v tej chvíli nachádza za
oponou hmly. Čoskoro sa hmla preme-
nila na sneh.
- Až zajtra, - povedal jednoducho kapitán,
a za prudkej víchrice sme sa vrátili na
Nautilus.

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



Kukly a ďalšie pokrievky hlavy patria
medzi doplnky k potápačským izo-
lačným oblekom, či už k mokrým alebo
suchým. Opäť ako v prípade potá-
pačských topánok platí, že ak patríš k
takzvaným "teplomilným potápačom",
ktorí sa potápajú len v rámci dovoleniek
v ďalekých tropických destináciách, a
ktorí sa ešte pravdepodobne nikdy
nepotápali v sladkej vode našich riek a
jazier, môžeš tento článok pokojne ig-
norovať. Ale ak napríklad považuješ
Stredozemné more za svoj domáci turf
- mal by si venovať výberu termálnych
doplnkov (kam kukly bezpochyby patria)
náležitú pozornosť. A samozrejme ide
o takú súčasť výstroja, ktorá sa ťa
bezprostredne dotýkaja a ktorú máš
priamo na svojom tele. Okrem pokrievok
hlavy sem zaraďujeme aj: rukavice,
potápačské topánky a rôzne vesty.

Účel a funkcia

Primárnou funkciou termálnych do-
plnkov je samozrejme chrániť potápača

pred účinkami chladu.
Niektorí autori tiež
vyzdvihujú jej úlohu z
hľadiska ochrany pred

rôznymi živočíchmi, ktoré dokážu neprí-
jemne popŕhliť, popáliť, pichnúť, otráviť
či pohrýzť. 

Materiál a strih

Z hľadiska používaných materiálov sa
kukly podobne ako obleky vyrábajú z pe-
neného neoprénu v hrúbkach od 3 do
7 mm. Tenšie sú určené do teplejších
vôd - hrubšie naopak do chladnejších.
Zvyčajne platí, že pokrievky hlavy do
chladu sú svojim strihom prispôsobené
tak, aby čo najviac kryli hlavu potápača
a ich tvárové otvory bývajú menšie.
Spávna kukla, by mala byť na vnútornej
strane, tam kde jej otvor prilieha na tvár
vyrobená z hladkého, textíliou nepokry-
tého neoprénu. Len tak bude v tesnom
kontakte s pokožkou, vodotesne brániť
vstupu vody do obleku. Takzvané "suché
kukly" - určené na potápanie so suchým
oblekom bývajú na spodu ukončené
len krátkym límčekom, aby sa navzájom
nerušili s krčnou manžetou obleku.
Naopak, kukly určené ako doplnok k

mokrým oblekom bývajú na spodnej
strane doplnené o pomerne široký
"volánik", ktorý sa nosí zakasaný na
tele pod oblekom. Podobne ako tvárový
otvor, aj spodná časť kukly by mala byť
ukončená hladkým a tesne prilieha-
júcim neoprénom. 

Separátne alebo integrovaná ?

Európske obleky vychádzajú väčšinou
z koncepcie integrovaných kukiel, ktoré
sú súčasťou kombinézy alebo horného
dielu obleku. Americkí výrobcovia prefe-
rujú skôr oddelené kukly. Oboje majú
svoje výhody aj nevýhody. Kukla, ktorá
je súčasťou obleku sa nedá zabudnúť
doma a o čosi lepšie tesní v oblasti
krku. Jej zips v oblasti krku môže pô-
sobiť rušivo, omínať, či ťahať svojho
užívateľa do jednej strany. Niektoré typy
majú problémy s vydychovanými bubli-
nami plynu, ktoré sa cez líce často
dostávajú pod kuklu a hromadia sa na
temene hlavy. Separátna kukla je vo
funkčnej polohe pohodlná a skvele
padne. Na druhej strane sa ťažšie
nasadzuje, ba dokonca niekedy jej "za-
pravenie" do správnej polohy v obleku
vyžaduje aj asistenciu partnera.

Doplnky a fígle

Niektoré z vyššie spomínaných ne-
dostatkov u oboch typov sa snažia
výrobcovia kukiel odstrániť doplnením
zipsu na jej zátylok, jednosmerným vý-
pustným ventilom na odvod preby-
točného vzduchu z temena hlavy, či
rafinovaným strihom a používaním neo-
prénov rozličných hrúbok tesniacich
manžiet na tej samej kukle. Pokrievky
suchých oblekov bývajú často na temeni
alebo v čelovej časti doplnené o re-
flexný pás. Tento špeciálny kus plastu
v noci, či v podmienkach zníženej

viditeľnosti odráža po nasvietení baterk-
ou svetlo a výrazne zlepšuje identifiká-
ciu alebo aktuálnu polohu potápača.

Exotika a výstrednosť

Aj medzi kuklami nájdeme niektoré
nezvyčajné modely. Medzi takéto patrí
napríklad "ušatá" kukla, ktorá sa nosí v
kombinácii s maskou so špeciálnymi
chráničmi na uši. V prípade masky s
ušankami sa vyrovnáva tlak v ušiach vy-
dychovaním nosom. Vzduch sa k bu-
bienkom dostáva prostredníctvom doda-
točných kanálikov. 
Iným, špeciálnym typom kukly je
pokrievka hlavy doplnená o rôzne "ro-
hy", "chocholy", "plutvy" či iné prídavné
ozdoby. Ich významom je skôr recesia
než výrobcami proklamovaná
funkcionalita v podobe lepšej identi-
fikácie potápača. 

Ako si vybrať 

Pri výbere vhodnej kukly by sme mali
rozhodne kuklu skúšať aj s potápačským
oblekom s ktorým ju budeme najčaste-
jšie používať. Kukla nesmie tlačiť, ale
sučasne by mala tesne sedieť na hlave.
Do voľne "padnúcej" kukly bude tiecť vo-
da a jej funkcionalita bude tak značne
oslabená.  Jej farba dizajn, či značka
výrobcu už patria do sféry osobných
preferencií každého jednotlivca. 

Ošetrovanie pokrievok hlavy

Starostlivosť o termálne doplnky je
jednoduchá a spočíva na tých istých
princípoch ako väčšina potápačského
výstroja. Po použití v mori doporučujeme
ich prepláchnutie sladkou vodou a dôk-
ladné vysušenie na dobre vetranom a
tienenom mieste. Skladujeme ich vo
vystretej - nepreloženej polohe.

AKO
SI
VYBRAŤ 

KUKLU

AKO
SI
VYBRAŤ 



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

Bare Elastek Cold
Water hood
..... 35 Eur
7mm hrubá neoprénová kukla z extra
elastického materiálu pre väčšie po-
hodlie v studených vodách.
- 3mm elastické tesnenie krku a tváre
umožňuje jednoduché a pohodlné na-
tiahnutie cez hlavu a vlasy
- ventilovanie umožňuje únik
zachyteného vzduchu
- tesnenie na krku kompatibilné s tes-
nením/golierom suchého obleku
- Coldwater lemovanie 3mm N1S
- unisex
Farba: čierna
Veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL

Bare Neo Beanie hood
....... 13 Eur
Bare Neo Beanie hood - čiapka
2mm elastická neoprénová čiapka
- zakryje hlavu i uši
- unisex
Veľkosti: S, M,
L

Bare Cold Water
hood
..... 23 Eur 

Bare Cold Water
hood so zipsom
..... 36 Eur 

Pre tých, ktorí neradi zápasia s
kuklou. Zips umožňuje ľahšie

nasadzovanie a snímanie kukly.

Camaro C7T+C8T
....... 60 Eur
Veľkosť: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Camaro Seamless
........... 48 Eur
kukla bez švov
Veľkosť: S, M, L, XL, XXL

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


Kukla,

ktorá ti 
sadne 

Kuklu nosím aj v relatívne teplej
vode (myslím tým vodu chladnej-
šiu, ako 26 stupňov Celzia). Akosi
lepšie my sedí maska na hlave a
mám zvláštny pocit, že aj uši mám
chránené.
Mojou najobľúbenejšou pokrievkou
hlavy je:

BARE
COLDWATER HOOD

2mm
Je to kukla s lícnicou na vnútornej
strane tam, kde sa dotýka tváre. Na
temene mám jednosmerný ventil,
ktorým mi pekne unikajú von
bublinky keď si z času na čas len tak
odfŕknem nosom.....
Kukla je mäkkučká, elastická, do-
bre sa nasadzuje a ľahko po ponore
sníma z hlavy.

A potom .... svedčí mi..... :-)

Cena 23 €
platí až do vydania
ďalšieho eNews

Objednávky prijímame na adrese:
centrum@aronnax.sk

mailto:centrum@aronnax.sk


PREČO ŽIJÚ NIEKTORÉ
RYBY  POHROMADE?

Niekedy žijú dva druhy živočíchov
v rovnakom úkryte. Napríklad
kreveta si hĺbi úkryt a malá rybka
hliadkuje.
V Červenom mori krevety hĺbia
svoj úkryt v piesku. Bývajú v ňom
obyčajne dve krevety a žije tam s
nimi tiež malá rybka - hlaváč.
V noci krevety a hlaváč zostávajú v
úkryte. Vo dne u neho malá rybka
hliadkuje a stráži ho pred nepri-
ateľom. krevety sa kŕmia, len keď
hlaváč hliadkuje. Pri kŕmení sa
kreveta dotýka jedným tykadlom
chvosta ryby. Pri sebemenšom
poplachu hlaváč zatrepe chvostom
a obaja miznú v úkryte.
Hlaváč nevie hĺbiť úkryt a teda z to-
hto spoločenstva ťaží. Získava
príbytok. A krevety majú zaistenú
bezpečnosť. Opäť prípad spolužitia
- symbiózy. 

PREČO KALUŽ NA
SLNKU VYSYCHÁ?

Slnečné teplo premieňa vodu na
paru. Para je bezfarebný plyn, ako
sú aj plyny obsiahnuté vo vzduchu,
ktorý dýchame. A táto para z vody
sa zmieša so vzduchom. Tak sa
môže nenápadne všetka voda 
z kaluže zmeniť na paru.
Keď sa voda ako kvapalina pre-
mieňa v paru, vravíme že sa vy-
paruje. Dochádza k tomu preto, že
molekuly vody sú neustále v po-
hybe. Niektoré z nich unikajú 
z povrchu vody do vzduchu a tvorí
sa para.
Ak je aj naďalej teplo, všetky
molekuly unikajú vyparovaném do
ovzdušia. preto sa po nejakej dobe
kaluž vysuší.
Ale tiež sa stáva, že vo vzduchu je
už príliš veľa pary a je vlhko. 
V takom prípade sa vyparovanie
zastaví a kaluž sa už nevyparuje.

PREČO UKAZUJE STREL-
KA  KOMPASU NA SEVER?

Zem sa chová ako obrovský mag-
net, na ktorého koncoch sú sever-
ný a južný pól. Strelka kompasu je
zmagnetizovaná, pretu ju zemský
magnet priťahuje a nastavuje k
severnému pólu.
Vnútro zeme sa v istom zmysle
podobá obrovskému dynamu. Ako
sa zem otáča, vzniká mohutné
magnetické pole, ktoré vyviera na
póloch.
V skutočnosti nie sú zemepisné a
magnetické póly totožné. Mimo to
nie sú magnetické póly stále, ale
sa pomaly presúvajú. Opisujú
akúsi špirálu okolo zemepisného
pólu. Severný magnetický pól je v
blízkosti Baffinovej zeme v sev-
ernej Kanade.
Stáva sa tiež, že sa magnetické
póly prevrátia. V takom prípade
strelka kompasu mieri k juhu.
Naposledy k tomu prišlo pred
70.000 rokmi.

PREČO MORE
ROZRUŠUJE POBREŽIE?

More má nepochybne obrovskú
silu. Vlny dokážu časom svojou
narúšajúcou činnosťou a vytrva-
losťou celkom zničiť pobrežné
útesy.
Tomuto pôsobeniu mora vravíme
morská erózia. Je najväčšia, ak sú
splnené tri podmienky: veľké dmu-
tie, búrlivé more a vietor vanúci k
pobrežiu. Vlny zasahujú pláže,
piesočné duny a pobrežné skaly.
Ich účinok sa zväčšuje tým, že vlny
strhávajú tvrdý materiál ako sú
kamienky a potom ho prudko
vyvrhujú. Naviac vzduch, ktorý vlny
stláčajú v trhlinách, napomáha lá-
maniu skál.
Akonáhle je pobrežná skala vo
svojej spodnej časti oslabená,
zrúti sa. 

GeografiaGeografia OceánológiaOceánológia ZoológiaZoológia

FyzikaFyzika



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


V minulom čísle nášho lodného seriálu
eNews o potápaní z plavidla, sme sa
venovali druhom a typom potápačských
plavidiel. Táto časť je venovaná výberu
toho správnemu plavidla pre naše potre-
by. Ak si zadefinujeme svoje vlastné
túžby a očakávania, rozhodne nám to
uľahčí výber vhodného typu lode. Môžeš
sa tak zamerať na ponuky, ktoré môžu
uspokojiť tvoje požiadavky a nemusíš
strácať čas či peniaze porovnávaním s
ostatnými ponukami na trhu.

Počet ponorov a spôsob potá-
pania

Jestvujú potápači, ktorí majú v pláne
stráviť pod vodou čo najviac času. Ak
to zvládnu, poslúži im pravdepodobne
najlepšie obytná loď. Iným stačí ak sa
počas viacdenného pobytu na súši len
párkrát ponoria. Druhej kategórii asi
postačia lode s denným rádiusom.
Pozorovať prípadne fotografovať pod-
morský život sa dá prakticky kdekoľvek.
Operátori sa väčšinou zameriavajú na
určité typy potápania. Môže ním byť
špecializácia na vrakové, útesové, prú-
dové či potápanie na strmých stenách.
Na obytnej lodi si môže potápač
vyskúšať väčšinu spôsobov potápania.
Naopak lode pre jednodenné výlety ob-
vykle plánujú len určitý spôsob potá-
pania na konkrétnych lokalitách. Ak
potápač vie čo chce, podstatne mu to
uľahčí výber toho správneho plavidla.

Parametre lode

Dlhšie lode sú obyčajne na menej kľud-
nej vode stabilnejšie a ľahšie sa riadia.
Sú rýchlejšie a vezmú na palubu viac

pasažierov. Šírka lode taktiež zohráva
úlohu v stabilite lode ale aj v pohodlí,
ktoré je schopná poskytnúť svojim
pasažierom.
Rýchlosť lode sa naplno prejavuje 
v prípadoch, kedy je naplánovaný väčší
okruh po vzdialenejších potápačských
lokalitách. Rýchlejšia loď ich dosiahne
pochopiteľne v kratšom čase, čo zna-
mená kľudnejší pobyt, ticho a celkove
pokojnejšiu atmosféru. Ak sa loď plaví
denne dlhšie ako 3-4 hodiny, nie je
možné zvyčajne absolvovať viac ako len
dva ponory denne. 
Počet ale aj výkon generátorov elek-
trického prúdu, budú určujúcim fak-
torom podmieňujúcim, či bude na palube
po 24 hodín denne elektrický prúd. Jeho
prítomnosť súvisí s výkonom čerpadiel
na sladkú vodu v sprchách, ale aj so
splachovaním slanou vodou v toaletách.
Dotkne sa ťa však aj vtedy ak si budeš
chcieť vypýtať kávu z presso prístroja
alebo doplniť potápačské svietidlá či
hoci len telefón.

Kapacita a vybavenie

Je potrebné zhodnotiť, či loď skutočne
pojme pohodlne deklarovaný počet
pasažierov. Ich počet má vplyv na
celkovú bezpečnosť ako aj pohodlie os-
tatných. Preplnené lode sú predpo-
kladom neporiadku, chaosu, dezorga-
nizácie a v skutočnosti môžu byť po-
tencionálnym zdrojom problémov.
Priestranný salón znamená možnosť
večerného spoločenského života ale aj
zmysluplné trávenie času v prípade
nepriaznivého počasia. V trópoch, kde
sa pomerne skoro stmieva, môže pad-
núť vhod aj kvalitná hifi veža a ozvuč-
nenie lode. Dôležitá je však aj ochrana
pred slnkom. Nie každý preferuje

opaľovanie sa a veľmi ocení tienenú
palubu. Počet palúb a "zákutí" lode sú
určujúcim faktorom, či sa ti na lodi po-
darí nakoniec si nájsť svoje vlastné
súkromie v prípade, že si introvertnejší
typ alebo si chceš len odpočinúť 
v intímnom stretnutí s dobrou knihou.

Potápačské doplnky

Kompresor je spolu s motorom lode a
generátorom srdcom plavidla. Hlučný
alebo príliš pomalý kompresor s malou
kapacitou, dokážu strpčiť životy na
palube aj pri sebaobetavejšom výkone
posádky. Ak má plavidlo dve sady fliaš
pre príslušný počet potápačov, výrazne
sa tým zjednodušuje realizácia opako-
vaných ponorov. Veľkoryso riešená
potápačská paluba s dostatkom mies-
ta na odkladanie osobných aj potá-
pačských vecí poteší každého potá-
pača. Platforma na korme lode doplnená
o špeciálne rebríky či stupienky zvyšu-
jú bezpečnosť výstupu z vody. Nádrže
na sladkú vodu, alebo sprchy slúžia na
oplachovanie výstroja po ponore. 

Kapitán a posádka

Personál lode je rovnako dôležitý ako
plavidlo samé. Aj najlepšie vybavená loď
nie je zárukou príjemného výletu ak má
zlého prevádzkovateľa. Nevhodný 
operátor dokáže byť nielen nepríjemný
ale dokonca aj nebezpečný. Nie je zlým
nápadom si preveriť bezpečnostné záz-
namy a evidenciu posádky, ktorá vás
bude mať na starosť. Všímaj si dobré
renomé lode. Rovnako je dobré keď
posádka rozpráva rovnakým jazykom
ako ty. Ak má navyše aj licencie a cer-
tifikáty k vedeniu potápačských zájaz-
dov - je to len na prospech veci. Dôležitý
je aj počet asistentov a inštruktorov
potápania.
Niektoré ponuky prevádzkovateľov sú
zamerané na začiatočníkov - iné na
pokročilých potápačov. Ak potrebuješ
vedenie ponorov, nájdeš na plavidle s
väčším počtom inštruktorov vhodnejšie
podmienky ako na iných. Kapitán v
spolupráci s vedúcim potápačom vy-
berajú lokality podľa počasia a priania

Ako si vybrať vhodný typ potápačského plavidla



zákazníkov. Musíš posúdiť, či zod-
povedajú tvojim očakávaniam. Ak si
napríklad začiatočník, zváž či ísť na
výlet s pokročilou skupinou. Rovnako aj
naopak, pokiaľ máš väčšie ambície,
nebude ti vyhovovať potápačský pro-
gram pre začiatočníkov. Miešať sa dá
turistov s fotografmi ale už ťažšie
pokročilých dekompresných potápačov
s tými, ktorí sú po prvýkrát na lodi. Pred
objednávaním lode je preto vhodné
zistiť uvedené skutočnosti.

Spoločník

Ak nemáš svojho stáleho partnera,
budeš musieť spoločníka na potápanie
nájsť na lodi. Skúsenosti a schopnosti
rôznych potencionálnych partnerov
môžu byť veľmi rôzne. Tak ako sa tvo-
jim spoločníkom môže stať inštruktor s
dlhoročnou praxou, môže ním byť čer-
stvý absolvent kurzu potápania. Pred
rozhodnutím sa dať dohromady s
niekým zober do úvahy úroveň vlast-
ných schopností a skúseností a
konkrétne podmienky nad aj pod hladi-
nou. Pochopiteľne ak ti partner nesedí
budeš môcť kedykoľvek potápanie prerušiť.

Finančná čiastka

Prevádzkovatelia lodí si účtujú dosť
rozdielne ceny, za ktoré ponúkajú
odlišnú úroveň služieb. Pre objektívny
pohľad je potrebné, aby sa vzalo v
úvahu všetko čo ponúkajú a čo je ich
súčasťou. Z hľadiska potápačských
služieb býva v cene potápačského balíč-
ka:
- zapožičanie fliaš a záťaží
- plnenie fliaš vzduchom na určitý počet
ponorov
- Divemaster, popis ponorov
Inde môže byť v cene takzvané "non-
limit" potápanie pre ľubovolný počet
ponorov, plnenie fliaš nitroxom, či do-
provod Divemastra na každý ponor.
Na denných lodiach môže ale nemusí
byť v cene obed alebo nápoje. Na live-
boats sa účtuje plná penzia a zriedka-
vo aj polpenzia zahŕňajúca raňajky a
obed. Platí tiež nepísané pravidlo, že za
pobyt na nových a krajších lodiach
zaplatíme viac, než na plavidlách už
na pohľad starších a menej za-
chovalých. Výnimkou sú samozrejme
oldtimere ale aj repliky starých pravidiel
s ultramoderným vybavením.

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


Podobne ako je pre 
pilotov zostupovanie 
lietadlom nadol k zemi
a následné pristátie

dôležitou a potencionálne najne-
bezpečnejšou fázou letu,  je pre nás
potápačov významnou časťou výstup. 

Medzi štyri hlavné preventívne opatre-
nia zábrany pred prípadným získaním
dekompresnej choroby, či iných komp-
likácií, ktoré všetci lepší inštruktori potá-
pania a prevádzkovatelia základní
zdôrazňujú nepochybne patria:

- pomalá výstupová rýchlosť
- adekvátny profil ponoru
- bezpečnostná zastávka
- nulový dusíkový (bezdekompresný)
čas

Rozoberme si na tomto mieste spolu
prvé menované opatrenie, ktorým je
primeraná rýchlosť výstupu potápača 
k hladine.

Výstupová rýchlosť v minulosti

Zo začiatku potápania sa vystupovalo
na hladinu bez akýchkoľvek obmedzení.
Neskôr keď sme vďaka pánom (ktorých
portréty poznáme z učebníc ako otcov
hyperbarickej medicíny), pochopili
príčiny vzniku dekompresných ochorení,
sa výstupová rýchlosť spomaľovala 
najskôr na dnes neuveriteľných 
25 metrov/min až sa ustálila na hodnote
1 stopy/sekundu. 
V našom, metrickom systéme ide o hod-
notu 18 metrov/minútu. Od polovice 90-
tych rokov sa za bezpečnú uznáva hod-
nota 10 metrov/minútu.  
Dnes sa potápačská veda a vedúce os-
obnosti združené  vo svetových certi-
fikačných agentúrach akými sú SDI,
PADI, NAUI a ďalšie prikláňajú ešte ku

konzervatívnejším rýchlostiam výstupu.
Kontrola rýchlosti výstupu k hladine, sa
dala relatívne dobre udržať v prípade ca-
jchovaného výstupového lana. 
Ale na „voľnej vode“ , kde absentovali
vizuálne referencie, to bolo podstatne
ťažšie. 
Výstupomery, či iné monitorovacie
prístroje vtedy nejestvovali a tak si potá-
pači museli vystačiť so svojim úsud-
kom a kombináciou sledovania dvojice
vtedajších prístrojov: vodotesných potá-
pačských hodiniek a analógového
hĺbkomeru.

Súčasnosť

Potápačský počítač je prístroj, ktorý
spolu s kompenzátorom vztlaku 
v poslednom desaťročí najviac zmenil
charakter rekreačného potápania. Pred
takými 15-timi rokmi bolo vlastníctvo
počítačov určené výlučne len pre potá-
pačských profesionálov. 
Boli zdrojom obdivu, závisti aj neskrý-
vaného záujmu. Dnes s nimi potápajú
študenti už aj v základných kurzoch,
ba aj v bazénových podmienkach.

Tento nádherný prístroj v sebe spája
niekoľko pre potápača dôležitých funkcií:
- potápačské tabuľky, 
- hĺbkomer, 
- hodinky, 
- teplomer 
- kompas 
- v niektorých prípadoch aj tlakomer.

Vo svojej dnešnej podobe predstavuje
počítač integrovaný systém, umožňujúci
priebežnú kontrolu parametrov ponoru,
čo výrazne zvyšuje faktor bezpeč-
nosti potápača. 
Aj keď sú dnešné počítače ponúkané v

rôznych kategóriách, líšiacich sa
navzájom počtom funkcií, kapacitou
pamäte, osvetlením displeja, možnosťou
pripojenia na PC a ďalšími, spája ich
dôležitá vlastnosť – schopnosť moni-
torovať a zobrazovať výstupovú rých-
losť.

Počítače a výstupová rýchlosť

Práve zobrazovanie výstupovej
rýchlosti, ako vlastnosť moderných potá-
pačských počítačov považujeme s
ohľadom na bezpečnosť rekreačných
potápačov za ťažiskovú. 
Rôzny výrobcovia riešili jej zobrazenie
na displeji počítača s rôznym grafickým
prístupom. 
Niektorí zvolili spôsob formou
stĺpčekového grafu, iní ručičky pohy-
bujúce sa v rôznych vymedzených
škálach stĺpčekových grafov.

Ďalší preferujú numerické zobrazenie
vyplývajúce z percentuálnych hodnôt
doporučovanej výstupovej rýchlosti.
Väčšina výrobcov upravuje túto rýchlosť
na 7-10 metrov/minútu. 
V prípade prekročenia vopred defino-
vaných hodnôt prístroj 
- vizuálne (zbesilým blikaním) 
- akusticky (ešte zúrivejším pípaním)
- verbálne (nápisom SLOW)  upozorňuje
svojho užívateľa na nebezpečnosť
takéhoto konania.

Chceš vedieť viac ?

O potápačských trikoch a tipoch sa
môžeš dozviedieť viac v niektorých
ďalších príspevkoch seriálu našich
eNews, alebo navštív nový portál
slovenského potápania na stránke:
www.scuba.sk/training/zakladne_vstup.php

Rýchlosť výstupu v rekreačnom potápaní

http://www.scuba.sk/training/zakladne_vstup.php


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


Stručný úvod do tajov vody = čo
ju robí takou jedinečnou ?

Voda je jednou zo základných látok
vyskytujúcich sa na Zemi. Tvorí približne
75% nášho ľudského tela a 90% tela
rastlinného. Molekula vody sa skladá z
dvoch atómov vodíka navia-zaných na
jeden atóm kyslíka. Tvoria kovalentné
väzby ktoré sú veľmi silné a na ich pre-
rušenie je potreba veľké množstvo en-
ergie. O tejto molekule hovoríme že je
dipolárna, pretože opačné konce
molekuly majú opačné náboje. Polarita
je spôsobená tým, že atómy kyslíka a
vodíka nie sú v jednej rovine ale vytvára-
jú oblúk, teda na strane kyslíka je zá-
porný náboj a v mieste naviazania dvoch
vodíkov je náboj kladný. Molekula vody
sa teda v určitom ohľade správa ako

magnet - navzájom sa
priťahujú póly s opačnou
polaritou. To má za násle-
dok vznik vodíkových

väzieb, presnejšie vodíkových mostíkov
medzi dvoma molekulami vody. A práve
vďaka tomuto nevšednému usporiada-
niu má voda abnormálne vlastnosti,
vďaka ktorým je ale možný život na
Zemi.  Vodíkové väzby sú ale slabé,
majú asi jednu dvadsatinu sily kova-
lentných väzieb. V kvapalnej vode rých-
lo zanikajú a neustále sa tvoria. Vďaka
tejto súdržnosti medzi molekulami, má
voda schopnosti  ako stabilizovať teplo-
tu, dá sa tým vysvetliť jej rozpínavosť
pri zamrznutí, aj to prečo figuruje ako
univerzálne rozpúšťadlo.  

Súdržnosť vody

Povrchové molekuly (na rozhraní vody
a vzduchu)sa viažu k centru nahro-
madenia a vytvárajú akúsi pokožku.

Povrchové napätie vody  je miera ktorá
vyjadruje ako môže byť zložité prekonať
"pokožku" aby sa  roztrhla.  Príčina p.n
- na povrchové molekuly pôsobia sily len
z jedného smeru, od  molekúl pod nimi
ktoré ich tiahnu iba smerom do vnútra
kvapaliny. Dôsledok p.n. - procesy v or-
ganizmoch (kolobeh krvi, vody), chôdza
hmyzu po hladine, tvorba vĺn,  ale aj tvar
kvapky vody, pretože sily spájajúce
povrchové molekuly sú silnejšie ako
gravitačné sily, ktoré kvapky splošťujú.
No a samozrejme skutočnosť, že
môžeme hrať hru s ploskými kameňmi,
takzvané "žabky". Povrchové napätie
môžeme tiež chápať ako príťažlivú silu
vodíkových mostíkov. Nazývame ho aj
Kohézia. Napr. aj vďaka kohézii môže
prebiehať transport vody v rastlinách
smerom nahor teda  proti gravitačnej
sile. Hovoríme o pasívnom príjme vody.
Keď má rastlina listy, odparuje pomo-
cou nich vodu. V cievnom zväzku vzniká
podtlak a do listov sa nasáva voda z ko-
reňov. Jednotlivé molekuly zatiahnu za
"ruky" a takto sa presúvajú nahor. 

Voda zmierňuje teplotu na zemi 

Dneska je všeobecne známych 5 sku-
penstiev látky. Plynné, kvapalné, tuhé,
plazma, a Bose- Einsteinov  kondenzát.
Všetky látky, vrátane vody sa bežne
vyskytujú v prvých troch skupenstvách.
V podobe kvapaliny sa niektoré moleku-
ly vody pohybujú voľne, iné sú viazané
vodíkovými mostíkmi a vytvárajú zh-
luky, v podobe plynu sa od seba  po-
hybujú nezávisle a v podobe ľadu , čiže
tuhom skupenstve vytvárajú pevné
kryštálové mriežky.
Teplo  je dané celkovým množstvom
kinetickej energie, odrážajúce
molekulárne pohyby v telese pri tepel-

nej výmene. Udáva nám celkovú ki-
netickú energiu látky. Teplota vyjadru-
je či teleso bude prijímať alebo odovzdá-
vať teplo pri kontakte s iným telesom.
Je to priamym meraním zistená kinet-
ická energia molekúl. Teda plavec bude
mať vyššiu  teplotu ako oceán ale oceán
obsahuje ďaleko viac tepla kvôli svoj-
mu objemu. Merná tepelná kapacity
vody vyjadruje množstvo tepla ktoré
musí 1g látky absorbovať alebo uvoľniť
aby sa jeho teplota zmenila o 1°C. MTK
vody je 1 kalória na gram na °C. Vďaka
vysokej MTK zmení voda svoju teplotu
len veľmi málo.                                      

Teplo spôsobuje relatívne malé zmeny
v teplote vody, pretože väčšina tepla je
použitá k rozrušeniu vodíkových väzieb
ešte pred tým ako sa molekuly vody
začnú pohybovať rýchlejšie. A keď
teplota pomaly klesá vytvára sa mno-
ho vodíkových väzieb čím dochádza k
uvoľneniu veľkého množstva energie
vo forme tepla. Naopak , keď je teplo
absorbované , dochádza k rozbíjaniu
vodíkových väzieb. Napr. kocka ladu
ochladí pitie tak, že absorbuje teplo keď
sa lad rozpúšťa. 

Cez deň a v lete môžu oceány usklad-
niť veľké množstvo tepla a pritom sa ich
teplota len trochu zvýši. V noci a behom
zimy môže postupné ochladzovanie
vody otepliť vzduch. Vysvetľuje to aj
fakt, že prímorské oblasti majú celko-
vo miernejšiu klímu ako oblasti vo
vnútrozemí.  Voda má najvyššiu MTK
spomedzi všetkých látok. Táto výni-
močná vlastnosť jej umožňuje veľmi
dobre odolávať zmenám teploty. Okrem
toho že tým zabezpečuje vhodné pod-
mienky pre život, organizmy lepšie zvlá-
dajú zmeny svojej vlastnej teploty. 

Voda - zlúčenina kyslíka a vodíka



Skupenské teplo vody

Skupenské teplo je množstvo tepla ktoré
musí kvapalina absorbovať alebo
uvoľniť aby bol jej 1 g  premenení na iné
skupenstvo. Molekuly ktoré sa pohy-
bujú dostatočne rýchlo aby prekonali
príťažlivé sily medzi molekulami môžu
kvapalinu opustiť v podobe plynu - to
nazývame vyparovanie. Skupenské vý-
parové teplo vody je vysoké- vodíkové
väzby musia byť zničené predtým ako
môžu molekuly kvapalinu opustiť. Keď
sa kvapalina odparuje, jej  povrch ktorý
ostáva sa ochladzuje. Toto ochladzo-
vanie sa objavuje pretože molekuly s na-
jväčšou kinetickou energiou môžu s na-
jväčšou pravdepodobnosťou prejsť na
plyn. 
Pri potení, voda ktorá odchádza z nášho
tela v podobe pary ho zároveň ochladzu-
je pretože tým odoberá teplo potrebné
k premene v plyn. Týmto ochladzo-
vaním sa stabilizuje teplota vody na

vodných plochách a zároveň sa zabráni
prehriatiu organizmov. To je veľmi
nebezpečné hlavne v oblastiach s
vysokou vlhkosťou, kde je vyparovanie
spomalené. Teda na púšti sa človek
ochladzuje ľahšie ako v dažďovom
pralese.  Naopak, keď sa oparíme
parou, tá na našom tele skondenzuje
pretože je chladnejšie a teplo sa uvoľní. 
Veľké množstvo slnečného tepla ktoré
je absorbované v trópoch je spotrebo-
vané na vyparovanie molekúl na
povrchu vody, ale ako náhle sa tento vz-
duch začne presúvať k pólom , teplo sa
začne uvoľňovať pri kondenzácii. V
polárnych oblastiach, kde dochádza k
veľkej tvorbe ladu je klíma zmierňovaná
teplom ktoré sa uvoľní pri tuhnutí. 
Skupenské teplo výparu je oveľa väčšie
ako skupenské teplo topenia. Aby sa z
ľadu stala kvapalina musia byť
roztrhnuté väzby v kryštálovej mriežke
tak, aby sa molekuly mohli voľne po-
hybovať okolo seba, stále sa ale viažu

vodíkovými väzbami. Pokým sa všetky
väzby v lade  neprerušia, nemôže sa
zvýšiť teplota vzniknutej kvapaliny. Pri
premene kvapalnej vody na plyn
musíme ale dodať až také množstvo
energie aby sa mohli molekuly pohy-
bovať nezávisle od seba, už nie sú vi-
azané vodíkovými väzbami. Kolobeh
vyparovania, evaporácie, kondenzácie
a tuhnutia je pre život kľúčový. 

Anomália vody

Hustota je hmotnosť látky na jednotku
objemu. Hustota vody závisí na teplote,
tlaku aj salinite. Pre väčšinu látok platí,
že čím sa teplota znižuje, tým je hus-
tota väčšia. Je to spôsobené tým, že
molekuly látky strácajú kinetickú en-
ergiu - spomaľujú sa, takže na rovnaký
objem je viac molekúl. Toto platí aj pre
vodu ale iba to teploty 4°C. Vtedy sa zm-
ršťovanie zastaví a voda sa začne znovu
"rozpínať" a robí to keď ju zahrievame
aj ochladzujeme - a to je abnormálne.
Keď pokračujeme s ochladzovaním až
na 0°C voda sa premení v ľad. K tejto
kryštalizácii dochádza na rôznych cud-
zích časticiach - napr. prachu, destilo-
vanú vodu by sme mohli za normál-
nych podmienok ochladiť až na -15°C
a stále by bola v kvapalnej podobe.
Keď voda dosiahne teplotu 0°C voda sa
premení na štruktúru s kryštálovou
mriežkou -  toto usporiadanie zväčšu-
je objem. Vodíkové väzby majú dosť
"natiahnuté ruky" nato aby bol na rov-
naký objem o 10% menej molekúl v
lade ako v kvapaline pri 4°C.
Keď ľad prijme  určité množstvo tepla
aby sa jeho teplota zvýšila na 0°C,
kryštáli sa zničia a molekuly sa k sebe
môžu priblížiť. Pri ďalšom otepľovaní sa
molekuly zrýchľujú a zase sa začínajú
rozpínať. Voda má teda najväčšiu hus-
totu pri 4°C. 

Zvýšením tlaku sa zníži teplota pri ktorej
má voda najvyššiu hustotu. Pri
zvýšenom tlaku je potlačená tvorba
kryštálov ľadu. Vzniká takzvaná pod-
chladená voda, prirodzene sa vyskytu-
je v prírode napr. pod ľadovcami ale
pripravuje sa aj v laboratóriu.
Experimentálne sa ale dokázalo, že sa
podchladená voda rozpína iba do teplo-
ty -63°C, potom sa začne znovu zm-
ršťovať. Voda má nielen hustotné max-
imum ale aj minimum. 

Bod mrazu znižujú aj rozpustené pevné
látky. Preto morská voda zamŕza horšie
ako voda sladká. Tieto rozdiely v hus-
tote vody vo svetovom oceáne sa
podieľajú na chode oceánskeho tepel-
ného výmenníka - systému prúdov ktoré
regulujú teplotu a život na celej planéte.
Tak isto prežitie rýb počas zimy, pod
ladom,  je možné len vďaka tejto
anomálii. Vzduch môže mať teplotu aj
-30°C ale voda u dna - najťažšia, s na-
jväčšou hustotou 4°C je dostatočne
teplá na to aby v nej prežila väčšina or-
ganizmov. 

Použitá literatúra:
Biológia, Neil A. Campbell a Jane B.
Reece
Základy oceánografie, Z.Kukal a kol. 
Oceánografie, Harold V. Thurman a
Alan P. Trujillo
Vesmír, Petr Slavíček
Oceán, odkrývanie poslednej divočiny
sveta
National Geographic, Apríl 2010
Prehľad Fyziky, Ivan Nater

Zo zahraničných mater-
iálov pripravila
Katarína Linczényiová 



NACVIČ SI DÝ-
CHANIE S MALÝM

MNOŽSTVOM VODY
V SNORCHLI. 

VZDUCH TAK PRE-
CHÁDZA YTRUBI-

COU AKO V SIFÓNE

PRERUŠ DÝCHANIE A
ZANOR SA. HLBSIE .... A

TRUBICA SA ZAČNE PLNIŤ
VODOU

TRUBUCA JE ORIENTOVANÁ
PRIAMO NAHOR A TRČÍ Z

VODY. NADÝCHNI SA
ÚSTAMI A ZADRŽ DYCH

KEĎ BUDEŠ OPäŤ NA 
HLADINE, PRUDKO

VYDÝCHNI. VYTLAČÍŠ 
TAK VODU AKO VEĽRYBU

PONOR SA 
BEZ MASKY, 

OTVOR OČI A
NADÝCHNI SA 

Z TRUBICE. 

VYDÝCHNI
NOSOM  DO

OKOLIA

ZOPAKUJ VIAC RAZY AŽ
POKIAĽ SI TVOJ NOS

NEZVYKNE NA PRÍTOM-
NOSŤ VODY V JEHO

OKOLÍ. PO ČASE BUDEŠ
SCHOPNÝ DÝCHAŤ.

ABY SME SA TO NAUČILI, NAJSKôR TO BUDEM SKÚŠAŤ
NA SUCHU. NAPLŇ TRUBICU VODOU A UROB ZOPÁR

POKUSOV

PO NASADENÍ MASKY 
NIE JE POTREBNÉ

PRIŤAHOVAŤ REMIENOK
PRED POTÁPANÍM TREBA NAPĽUŤ

NA SKLO MASKY AKO VEĽRYBA

ALE 
ČO KEĎ VODA 
VNIKNE DNU?

ĽAHKO, ALE NAJSKôR
SA POKÚS ZHLBOKA

NADÝCHNUŤ  A
NÁSLEDNE PRUDKO

VYDÝCHNUŤ NA SUCHU

ALE 
AKO SA 

DÝCHA?

ZOBERIEM SI 
TÚTO

ZANOR SA  AŽ 
PO REMIENOK 

MASKY. KONIEC 
TRUBICE PRETŔ-
ČA NA HLADINU. 

NEMUSÍŠ DVÍ-
HAŤ  HLAVU 

ÚSTAMI S POMOCOU
TRUBICE, KTORÁ
DOPĹŇA MASKU

ŠNORCHEL JE PLAS-
TOVÁ ELASTICKÁ TRU-
BICA. NA JEDNOM
KONCI JE NÁUSTOK,
KTORÝ SA DRŽÍ V ZU-
BOCH. DRŽIAK UMOŽ-
ŇUJE JEHO UPNUTIE
NA MASKU. NA OPAČ-
NOM KONCI JE OZNA-
ČENÝ SIGNÁLNOU
FARBOU PRE LEPŠIU
VIDITEĽNOSŤ NA HLA-
DINE. PRIEMER OTVO-
RU TRUBICE  MUSÍ BYŤ
PRIMERANÝ ABY SA
DALO CEZ ŇU DÝ-
CHAŤ, ALE NESMIE
BYŤ PRIVEĽKÝ ABY SA
DALA VYFÚKNUŤ VODA



Ako som plávala
hodinovku

Nie, rezolútne a nekompromisné nie!
Tak som reagovala na Milanovu
otázku, či sa aj tento rok zúčastním
pretekov potápačsko-plaveckých
štafiet na Lafranconskom bazéne v
Bratislave. Príliš dobre som si pamä-
tala ako som sa takmer 3 dni vy-
rovnávala so spánkovým deficitom a
záťažovým stresom, aký som vtedy
pripravila svojmu nie príliš vyšporto-
vanému telu počas pretekov družstiev
v plávaní na 24 hodín v potápačskom
výstroji. Týždeň za mnou chalani z
klubu chodili a presviedčali ma, že
maródka zdecimovala rady členov
našej party natoľko, že vlastne nie
sme schopní postaviť 10-členný tým.
Argumentovala som otlakmi na no-
hách, ktoré som si pred necelým
rokom liečila viac ako 10 dní a
bolesťami chrbta trápiacimi ma ešte
aj na jarnej lyžovačke. Bránila som sa
skutočnosťou, že moje pomalé plá-
vanie bolo rozhodne najslabším
článkom reťaze a príčinou, prečo sme
sa vo výsledkovej listine neumiestnili
lepšie. 
Boli však neoblomní a zdôrazňovali,
že organizátori pretekov z Klubu
Aronnax rozdelili pretekárske pole na
kategóriu amatérov (kde sme pocho-
piteľne patrili aj my) a profesionálov
grupujúcich sa z radov aktívnych
plavcov s plutvami a súťažných free-
diverov. Nakoniec ma zlomili argu-
mentom, že na rozdiel od pre mňa
celkom nezmyselného nápadu z min-
ulého roka plávať 24 hod, budeme v

ama-térskej kategórii
súťažiť len jedinú hodinu
a to bez potápačských
prístrojov len s plutvami

a maskou. Povedala som si, že to
zvládnem, veď plávať chodím na
Pasienky každú nedeľu a aspoň bude
zábava a možno opäť stretnem ne-
jakých "spolubojovníkov" z minu-
loročnej bláznivej 24-ky.

Príprava

Poslednú nedeľu pred pretekami som
sa pre pracovné povinnosti nezúčast-
nila klubového bazéna, ale dopočula
som sa, že ostatní tú "hodinovku"
skúšali. Nechápala som síce načo,
veď hodina je nič viac než "hodina"
plávania?! Udivila ma aj Milanova
poznámka o potrebe extra zásoby
toaletného papiera. Neskôr som
všetko pochopila..... Príprava doma
pred súťažou bola oveľa
jednoduchšia ako v minulom roku. Na
rozdiel od kompletného potá-
pačského vercaigu som do vaku pos-
tupne nahádzala kúpací plášť, šam-
pón a niekoľko plaviek. Po krátkom
zaváhaní som pribalila aj MP3
prehrávač a fľašu minerálky. 

Porada vedúcich

Vraví sa, že človek nikdy dva krát
nevstúpi do tej istej rieky. Ale presne
ten pocit som mala, keď som sa opäť,
tak ako pred rokom nedobrovoľne 
ocitla na porade vedúcich družstiev.
Zase som videla (nech mi chalani z
nášho klubu prepáčia) oveľa vyšpor-
tovanejšie postavy a hlavne ten di-
voký a po víťaztvách hladný pohľad v
očiach viacerých jednotlivcov. Opäť
rozprával ten istý, samozvolený
"duchovný otec myšlienky" Robert o

technike odovzdávky a ďalších do-
plňujúcich pravidlách súťaže.
Z driftujúceho snívania ma náhle
celkom realisticky čosi prebudilo.
Bola to plamenná diskusia o "osob-
ných chybách", "žltých kartách" a
celkovej diskvalifikácii týmu. A zrazu
som úplne jasne pochopila zradu,
ktorej sa moji milí kamaráti z klubu
dopustili. Pri verbovaní na túto súťaž
mi totiž zamlčali, že sa bude plávať
pod vodou na nádych a teda mini-
málnymi úsekmi budú 25 metrové
dĺžky bazéna! 

Pravidlá

V miernom šoku a s chladným potom
na čele si začínam zapisovať dohod-
nuté pravidlá súťaže. My amatéri
môžeme mať družstvo zložené z
maximálne 10 plavcov. Po štarte
budeme plávať štafetovým spôsobom
jednu celú hodinu, pričom je v rámci
týmu povolené striedanie ľubovoľným
spôsobom. Okrem 5 metrového
úseku po odraze od steny, musíme
bazén prekonávať na nádych celkom
zanorení pod vodou. Prerezať hladinu
je povolené aj v malej vode, taktiež
na vzdialenosť 5 metrov od steny. Kto
pretne hladinu na zbytku bazénovej
dĺžky - získava osobnú chybu. Po 5
osobných chybách, ide tento jedinec
predčasne do spŕch a družstvo
pokračuje ochudobnené o jedného
plavca. Za chybnú odovzdávku, ne-
doplávanie úseku či vynorenie
tvárovej časti hlavy dostáva tým žltú
kartu. Z hrôzou sa dozvedám, že po 4
kartách nasleduje červená a okamžitá
diskvalifikácia celého družstva. 

2. polovicu poviedky Jolany Adamovej
si môžeš prečítať na stránke Scuba.sk
www.scuba.sk/humor/poviedky.php

Klasický
Vieš ako potápač v našich vodách pozná, že je utopenec pod vodou na dne už
pomerne dlho?
– Má na nohách korčule ...........

zaslal Peter z Rače
Stránku pripravujeme v spolupráci s redakciou 

slovenského potápačského portálu www.scuba.sk

Najlepšie chutia LP koncovky

Potápačský vtip

E-mail z Bali
Ahojte, boli sme už potápať, voda 29 C, viditeľnosť ako na Guláške :{, ale videli
sme 4 morských  hadov :} Divemaster bol perfektný, lebo keď sme išli na
ponor, tak nám samozrejme povedal, že mu máme hlásiť, keď bude mať niekto
z nás 100 barov..Po 60 min, potom čo sa nahnevaný vynoril pri lodi, sa začal
rozčuľovať. Vraj nemôžeme byť taký arogantní a musíme ho počúvať a keď raz
povedal, že mu máme hlásiť, keď budeme mať 100 - tak mu to máme hlásiť! 
Michelin mu na to s neuveriteľným pokojom na tvári povedal: "keď budeme mať
100-vku vo fľaši, tak Vám to povieme". 
Divemaster vybehol k nám, nasrdene nám pozrel na počítač, na ktorom som
mal 113 bar a Michelin ešte 105 bar..... Až potom sa nás opýtal na kvalifikáciu
a došlo mu :} 
peknú nedeľu do Bratislavy prajú Slavo + Michelin

zaslal Igor z Bratislavy

http://www.scuba.sk/humor/poviedky.php
http://www.scuba.sk


Jazdili sme na Segway tátošoch

5 tipov na akcie centra Aronnax - Apríl 2011
EkoDeň na Guláške, Senec
14. mája 2011
Poď s nami prispieť k zlepšeniu životného prostredia a čis-
tote našej obľúbenej potápačskej lokalite. Okrem zbiera-
nia odpadu na súši aj z pod vodnej hladiny nás čaká
obľúbený guláš a najmä stretnutie s rovnako potápaním
postihnutými jedincami. Pozri aj na webe:
www.stubadivers.sk/index.php#eko_den

Potápanie v oblasti B. Štiavnice 
20.-22. máj 2011
Aj na Slovensku sa nájdu zaujímavé potápačské lokality.
K takým patria aj tajchy - vodné diela, slúžiace kedysi na
pohon bánskych strojov. Richňavu, Počúvadlo aj
Vynčachtské jazero budeme potápať cez víkend 20.-22.
mája. Určite navštívime aj salaš a vylezieme na Sitno.

Prírodný park Ibbenbueren, Nemecko
26.-29. máj 2011
Posledný májový víkend cestujeme autami na sever
Nemecka. Navštívime prírodný park, ktorého súčasťou je
gigantický vodný park. Potápať sa budeme v umelo
vytvorených jaskyniach, tuneloch ba aj vo vraku. Najviac
sa tešíme na obrovské jesetery. Pozri:
www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_ibbenbueren.php

Potápačské večery - Delfín, Bratislava
Každá prvá streda v mesiaci
Každú prvú stredu v mesiaci ťa pozývame vždy od 18:30
- 20:30 na posedenie pri pive, či inom nápoji v reštaurácii
pri kúpalisku Delfín v Ružovej doline - Bratislava. Môžeš
sa tu pochváliť so svojimi potápačskými úspechmi, nabrať
nové nápady či získať partnerov na ďalšie potápačské
dobrodružstvá doma či v zahraničí. Príď 1. júna 2011..

Happening na Štrkovci, Bratislava
4. júna  2011
Súčasťou medzinárodného festivalu vodného sveta
SCUBACAM 3.-12. jún 2011, bude aj Happening na
Štrkoveckom jazere v Bratislave, ktorý poriadame v našej
réžii. Budeme sa potápať, skúšať netradičný výstroj, pred-
vádzať rôzne druhy a formy potápania a určite zažijeme
krásny deň pri vode. Pozri: www.scubacam-festival.com

Segway, ktorý je hit-
om posledných rokov
nezostal nepovšim-
nutý ani členom

Aronnaxu. Je to dvojkolesové "pri-
bližovadlo" na elektrický pohon. Na
Bielu Sobotu tohtoročnej Veľkej Noci,
sme si objednali 4 kusy týchto dvo-
jkolesových tátošov na elektrický po-
hon. Zišli sme sa na nábreží Dunaja
pri Riverparku a po krátkom za-
školení sme to "naplno" rozbalili.
Boli sme všetci prekvapení čo všetko
sa dá so Segway robiť. Vozítka jazdili
až neuveriteľne rýchlo. Zatáčalii -
brzdili aj cúvali len pri púhom
pomyslení na zmenu smeru. Pekne
sme si to užili. Radosť mali najmä
naše deti. Nakoniec sa to obišlo len
s jedným pádom a odretým lakťom. 

http://www.stubadivers.sk/index.php#eko_den
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_ibbenbueren.php
http://www.scubacam-festival.com
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