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Novinky 
z prostredia
potápačského 
centra a klubu Aronnax

Zánik CKZánik CK Pro-Dive TravelPro-Dive Travel

My, v potápačskom centre Aronnax sa
domnievame, že poloha Slovenska, kra-
jiny bez mora, nie je vlastne až takým
potápačským handicapom, akoby sa na
prvý pohľad  zdalo. Motivuje nás hľadať
nové lokality a možnosti si zapotápať.
Iste, geografické podmienky nás prinútili
si zaobstarať suché potápačské obleky,
aj naučiť sa pohybu v uzavretom
priestore bez prístupu k otvorenej vod-

Cestovná kancelária Pro-Dive Travel
vznikla v roku 1999. Už od počiatku
svojej existencie na trhu, sa špeciali-
zovala na organizovanie potápačských
pobytov a zájazdov spojených s vodným
prostredím. Za takmer 12 rokov svojho
pôsobenia na Slovensku, v Chorvátsku,
Egypte a ďalších krajinách sa stala sy-
nonymom odbornosti a profesionality 
v tejto osobitej oblasti cestovného ruchu.
V súlade s reštruktualizáciou spoločnos-
ti Pro-Dive s.r.o. zmenila CK svoj názov,
sídlo a zredukoval sa aj počet jej ma-
jiteľov. Napriek tomu sa v nej stretneš

so známymi tvárami: Silviou aj
Robertom. Naša spoločnoť teraz nesie
názov ARONNAX s.r.o. a sídli na ulici
Líščie Nivy 21 v II. bratislavskom 
obvode. Do nových priestorov sa 
z Petržalky sťahujeme ku koncu sep-
tembra.
Aj naďalej sa budeme snažiť uspoko-
jovať potreby našich zákazníkov - potá-
pačov, rafterov, lyžiarov aj ostatných
športovcov. 
Poprajme im spolu veľa úspechov.

Jana Gondová, 
konateľka spoločnosti

nej hladine. Aj preto sa v Aronnaxe potá-
pame v zatopených priestoroch baní
pod Budapešťou, aj na východe
Slovenska. Navštevujeme geotermálne
jaskyne v Maďarsku či v Rumunsku.
Neváhame sa zanoriť ani do bazénov
indoorových potápačských centier 
v Belgicku a v ďalších krajinách zá-
padnej Európy. Proste - hľadáme nové
cesty.                         www.aronnax.sk

hľadá nové cesty...

Kúpa 
potápačského 

výstroja
Každý šport, potápanie nevynímajúc,
potrebuje nejaký „hardware“. Navyše
v prípade potápania máme asi celkom
oprávnený pocit, že by sme chceli
používať materiál, od ktorého
funkčnosti sme pod vodou celkom
závislí. Z uvedeného je jasná snaha
vlastniť potápačský výstroj, alebo 
aspoň jeho časť.
Aká je logika nákupu výstroja?
V prvej vlne, by si podľa nášho názoru
mal potápač zaobstarať osobný
výstroj, ku ktorému radíme potápačsku
masku, dýchaciu trubicu a plutvy. Aj
preto sa v našom seriály eNEWS
venujeme výstroju v tomto poradí.
V druhom rade pôjde o termálnu
ochranu. Patria sem oblek, topánky,
prípadne rukavice  a kukla.
V tretej vlne by si mal potápač kúpiť
dýchaciu  a meraciu techniku (regu-
látor-octopus-manometer) ako aj potá-
pačský počítač.
Do ďalšej skupiny patrí kompenzátor
vztlaku a svietidlá.V poslednom rade
potom doplnky akými sú bóje, navijaky
a potápačský vak.
Otázkou teda zostáva, či kúpiť nový
alebo používaný výstroj. Všimni si 
v tejto súvislosti našu ponuku jaz-
deného výstroja na 2. strane eNews.0903 228 688,   www.aronnax.sk ,  centrum@aronnax.sk  

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


Už dávno sa v Bratislave, či  na Slovensku
vôbec, neuskutočnila riadna BURZA
POTÁPAČSKÉHO MATERIÁLU A
TECHNIKY. V Aronnaxe sme sa rozhodli
túto skutočnosť zmeniť a založiť novú
tradíciu burzy jazdeného výstroja. Burzu
budeme pravidelne organizovať 2 krát
ročne (jeseň - jar) v našich nových
priestoroch POTÁPAČSKÉHO CENTRA
ARONNAX na Líščich Nivách 21 
v Bratislave.
Za mierny poplatok ti umožníme vstup 
do priestorov, v ktorých si budeš môcť na
vlastné ruky-oči-uši-jazyk ohmatať
konkrétny výstroj a zadovážiť si tak tech-
niku za primeranú cenu.
Ak máš naopak doma výstroj, ktorý už
nepotrebuješ a chceš sa ho zbaviť, bude
pre teba Aronnax ScubaBurza vítanou
príležitosťou.
Už teraz je v ponuke výstroj našej potá-
pačskej školy a požičovne, ako aj materiál
používaný na našej potápačskej základni
Priščapac na ostrove Korčula. Jeho re-
dukovaný zoznam hľadaj TU -------->

Predaj - kúpa - výmenaPredaj - kúpa - výmena
Použitého potápačského materiáluPoužitého potápačského materiálu

REDUKOVANÝ  CENNÍK  POUŽITÉHO VÝSTROJA

Pôvodná          Výpredajová 
cena                      cena

Rôzne masky značky Technisub, Bare...         30-50 €                 20-30 €            
Celotvárová maska Interspiro, komunik.           2000 €                  1200 €            
Dýchacia trubica Technisub Air Dry                       18 €                     14 €           

Plutvy s plnou pätou Technisub Racing           16-25 €                12-20 €            
Plutvy remienkové Technisub Blades 60-70 €                50-60 €  

Vyvažovacia vesta Sea Quest Wave                  261 €                  190 €
Kompenzátor typu krídlo Sea Quest                   400 €                  200 €
Kompenzátor typu krídlo Zeagle Ranger        630 €                  460 €         

Regulátor Apeks XTX50din/DS4 314 €                  260 €  
Regulátor ApeksAT20/DS4 160 €                   116 €  
Regulátor Apeks XTX100 395 €                   290 €  
Regulátor Aqua Lung Calypso 115 €                      85 €  
Regulátor Aqua Lung 209 €                     151 €  
Octopus Apeks 107 €                       77 €  
Octopus Aqua Lung 77 €                       56 €  

Konzola manometer a analóg. hĺbkomer          120 €                       90 €  
Manometer sólo 75 €                       60 €  

Neoprénový oblek 5,5 mm Sharm                     190 €                     130 €            
Neoprénový oblek 3 mm Bare                           145 €                     110 €            
Boty - rôzne značky                        27-40 €                 15-30 €            
Rukavice - rôzne značky                      20-40 €                 10-30 €            

Fľaša 15 litrová                           320 €                     220 €            
Svietidlo Technisub Vega 2 75 €                       56 €            
Svietidlo Technisub Lumen 4                               24 €                       17 €            

Počítač na zápästie Suunto Gekko                    253 €                     165 €           
Počítač na zápästie Suunto D9                          997 €                     754 €    
Kompas na zápästie Suunto SK-7 63 €                      47 € 

Podrobný cenník aj s veľkosťami a typmi zverejníme ku koncu septembra.    

Aronnax
Scuba Burza

Potápačské centrum Aronnax
Líščie Nivy 21
821 08  Bratislava

Sobota
9.10.2010

Informácie všetkým
predávajúcim - kupujúcim
poskytneme na: 

centrum@aronnax.sk
0903 228 688

Scuba BurzaScuba Burza

mailto:centrum@aronnax.sk


Čo poháňalo motor a prí-

stroje ponorky Nautilus ....

- Pane, - povedal kapitán Nemo,
ukazujúc na prístroje, zavesené na
stenách jeho izby, toto sú navigačné
prístroje Nautila. Tu, takisto ako 
v salóne, ich mám vždy pred oča-
mi. Ukazujú mi presnú polohu a
smer plavby na oceáne. Niektoré,
pravdaže, poznáte, napríklad
teplomer, ktorý ukazuje teplotu vnútri
Nautila, tlakomer, ktorý meria tlak 
vzduchu a predpovedá zmeny poča-
sia, vlhkomer, ktorý ukazuje stupeň
vlhkosti vzduchu, búrkový chemický
tlakomer, ktorého rozkladajúca sa
zmes ohlasuje príchod búrky, lodný
kompas, ktorý riadi smer plavby,
sextant, ktorý mi umožňuje podľa

výšky slnka určiť zemepisnú šírku,
chronometre, ktorými si môžem vyrá-
tať zemepisnú dĺžku, a napokon denné
i nočné ďalekohľady, ktorými môžem
preskúmať všetky miesta na obzore,
keď Nautilus vypláva na hladinu.
- To sú bežné prístroje plavcov, - odvetil
som, - viem, ako sa používajú. Ale sú tu
aj iné, a tie zaiste slúžia zvláštnym potre-
bám Nautila. Nie je tento číselník, 
na ktorom behá ručička, manometer?
- Áno, je to manometer. je spojený 
s vodou, udáva jej tlak, a tým mi súčasne
označuje hĺbku, v akej sa môj stroj
nachádza.
- A tieto zvláštne olovnice?
- To sú teplomerné sondy, ktoré udáva-
jú, akú majú teplotu rozličné vodné
vrstvy.
- A čo ostatné prístroje, ktorých účel
neviem uhádnuť?
- Pokiaľ ide o ostatné prístroje, pán pro-

fesor, musím vám najprv niečo vysvetliť. 
Na chvíľočku sa odmlčal, potom povedal:
- Jestvuje mocná, poslušná, rýchla a
ľahko dostupná sila, ktorá sa dá 
na všetko použiť a ktorá vládne na mo-
jej lodi. Všetko sa tu robí jej pomocou.
Svieti mi, zohrieva a je dušou mojich
strojov. Tou silou je elektrina.
- Elektrina? - zvolal som prekvapený. 
-  Áno, pane.
-  Kapitán,vy však dokážete vyvinúť
rýchlosť, ktorá vôbec nezodpovedá
schopnostiam elektriny. Až dosiaľ bola
jej pohybová sila veľmi obmedzená.
-    Pán profesor, - odvetil kapitán Nemo,
moja elektrina nie je bežne známou
elektrinou. Iste prepáčite, že viac vám
o tom nemôžem povedať.
-    Nenalieham, pane, a uspokojím sa
s obdivom nad tým úspechom. Iba na
jedno by som sa vás chcel spýtať, a ne-
musíte mi odpovedať, ak je to dotiera-
vosť. Články, ktoré používate na výrobu
tej zázračnej sily, sa rýchlo opotrebujú.
Ako napríklad dopĺňate zinok, keď už
nemáte nijaké spojenie so zemou?
- Na túto otázku vám odpoviem, 
- povedal kapitán Nemo, - predovšetkým
vám poviem, že na morskom dne sa
nachádzajú ložiská zinku, železa,
striebra a zlata, z ktorých by sa celkom
dobre dalo ťažiť. Ja som si však nevzal
nič z týchto zemských kovov a rozhodol
som sa získavať prostriedky na výrobu
elektriny iba z mora.
-    Iba z mora?
-    Áno, pán profesor, a spôsobov je na
to dosť. Mohol by som napríklad spojiť
drôty, ponorené do rôznych hĺbok, a zís-
kať elektrinu rozdielnou teplotou, ktorá
by bola v drôtoch. Radšej som však dal
prednosť inému, praktickému spôsobu.
-    Akému?
-    Poznáte zloženie morskej vody. V tisí-
cich gramoch je deväťstošesťdesiat
gramov vody a asi dvadsať gramov chlo-

ridu sodného, potom v malom množstve
chlorid horečnatý a draselný, bromid
horečnatý, síran horečnatý a draselný,
síran a uhličitan vápenatý.
Vidíte teda, že sa tam v pomerne
značnom množstve vyskytuje chlorid
sodný. A práve ten sodík ťažím z morskej
vody a robím si z neho elektrické články.
Začudoval som sa.
-  Zo sodíka?
-  Áno, pane, zmiešaný s ortuťou vytvára
amalgám, ktorý mi nahradzuje 
v Bunsenových článkoch zinok. Ortuť sa
vôbec neopotrebuje. Spotrebúva sa iba
sodík, a ten mi dodáva more. Okrem to-
ho sodíkové články treba považovať za
výkonnejšie a ich elektromotorická sila
je 2x väčšia než sila zinkových článkov.
-   Celkom chápem, kapitán, prednosti
sodíka vo vašich podmienkach. V mori
je ho dosť. V poriadku. Ale treba ho ešte
vyrobiť, slovom - vyťažiť. Ako to robíte?
Mohli by ste pri ťažbe použiť svoje
články, lenže, ak sa nemýlim, spotreba
sodíka v nich by bola väčšia než množst-
vo vyťaženého sodíka. A tak by ste 
pri výrobe spotrebovali viac sodíka, ako
by ste ho vyťažili!
-   Práve preto ho neťažíme z vody po-
mocou elektrických článkov, pán profe-
sor, ale jednoducho používame na to tep-
lo z kamenného uhlia.
-   Kamenného uhlia? - spýtal som sa
dôrazne.
-   Povedzme teda morského uhlia, ak
chcete, - odvetil kapitán Nemo.
-   A vy dokážete ťažiť kamenné uhlie 
v podmorských baniach?
-   Uvidíte ma pri tej práci, pán Aronnax.
Len vás prosím o trochu trpezlivosti, 
najmä keď teraz máte čas byť netrpe-
zlivým. Zapamätajte si len jedno: za
všetko vďačím oceánu; vyrába mi elek-
trinu, a elektrina dáva Nautilu teplo, svet-
lo, pohyb, slovom - život!
-   Ale nie vzduch, ktorý dýchate, však?

-   Och, vzduch, pre svoju potrebu by som
si mohol vyrobiť, ale je to zbytočné, lebo
môžem vystúpiť na morskú hladinu,
kedy sa mi zapáči. Naostatok, aj keď ma
elektrina nezásobuje dýchateľným vzdu-
chom, aspoň uvádza do pohybu moc-
né pumpy, ktoré hromadia vzduch do
zvláštnych nádrží, a to mi umožňuje
zostať v prípade potreby v morských
hlbinách tak dlho, ako sám chcem.
-   Jednoducho žasnem, kapitán, -
povedal som. - Objavili ste to, čo hádam
ľudia raz objavia, - skutočnú pohybovú
silu elektriny.
-   Neviem, či ju objavia, - chladne odvetil
kapitán Nemo. - Tak či onak, poznáte
prvé využitie tejto vzácnej sily. Svieti
nám rovnomerne a vytrvalo, ako to ne-
dokáže ani Slnko. Teraz sa pozrite na
tieto hodiny. Sú elektrické a idú s pres-
nosťou, ktorá sa vyrovná presnosti naj-
lepších chronometrov. Rozdelil som ich
na 24 hodín, ako to býva na talianskych
hodinách, lebo pre mňa nejestvuje deň,
noc, Slnko, ani Mesiac, len toto umelé
svetlo, ktoré si berieme so sebou do
morských hlbín. Pozrite, je 10 hodín
predpoludním. -   Skutočne.
-   Tu zase vidíte iné využitie elektriny.
Číselník, ktorý visí pred nami, udáva
rýchlosť Nautila. Elektrickým vedením je
spojený so skrutkou rýchlomeru a ručič-
ka na číselníku mi ukazuje skutočnú
rýchlosť lode. Teraz plávame miernou
rýchlosťou pätnásť míľ za hodinu.
-   To je úžasné! - zvolal som. - Teraz
vidím, kapitán, že ste mali pravdu, keď
ste použili silu, ktorá raz nahradí vietor,
vodu a paru.
-   Ešte sme neskončili, pán Aronnax, -
povedal kapitán Nemo a vstal. - Ak sa
vám chce ísť so mnou, prezrieme si
zadnú polovicu Nautila.

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



Profesor Aronnax radí:

Na čo slúžia plutvy?
Umožňujú potápačom rýchle a efek-
tívne plávanie na hladine aj pod vodou.
Plne vystrojený potápač, ktorý by sa
ocitol bez plutiev čo i len v miernom
prúde, stal by sa prakticky imobilným. 

Druhy a typy plutiev
Najčastejšie používaným materiálom
na výrobu plutiev sú rozličné druhy plas-
tov a stará dobrá guma. V zásade 
rozlišujeme 2 základné kategórie plutiev: 
- s plnou pätou, 
- remienkové. 

Plutvy s plnou pätou sú väčšinou ľahké,
obúvajú sa naboso a sú určené najmä

na potápanie s ABC ale-
bo na prístrojové potá-
panie v teplých vodách
tropického pásma, ktoré
predpokladá pieskové
pláže, alebo ponory 
z plavidla.
Remienkové plutvy majú
v zadnej časti posú-
vateľný remienok,
ktorého funkciou nie je -
ako sa nováčikovia čas-
to domnievajú - umožniť
nastavenie na rôznu
veľkosť nôh, ale skôr
možnosť pohodlnejšieho
obúvania. 
Spravidla sú masívnej-
šie, s veľkým vnútorným
priestorom na použitie
neoprénovej ponožky
alebo topánky suchého
obleku. 
Používajú sa predo-
všetkým na prístrojové
potápanie.

Z čoho sa skladajú plutvy
Plutva sa skladá z listu, ktorý je
záberovou plochou plutvy a "papučky",
do ktorej sa nasúvajú nohy. Veľkosť a
tvrdosť listu je určená typom potápania,
ktorému sa jedinec hodlá venovať. 
Na nádychové formy potápania sa
používajú dlhšie plutvy, ktorých listy sa
vyrábajú najmä z karbónu a rôznych
ľahkých, ale pritom pružných mate-
riálov. Čím je potápač viac "nabalený"
výstrojom, tým kratšie plutvy zvláda. 
Technickí potápači, ktorých výstroj čas-
to váži aj 70 kg, používajú krátke, ale
extrémne tvrdé listy plutiev. Nasúvacia
časť plutiev môže mať tiež rôzny tvar.

Je vcelku bezpredmetné aký, či bude
mať otvory na prsty v prednej časti, ale-
bo výpustné kanáliky na odtok vody.
Dôležité je, aby bola "papučka" dosta-
točne veľká a netlačila potápača.
Pripúšťame však, že otvory v plutvách
zamedzujú vznik nepríjemného 
podtlaku v plutvách pri pokuse o ich
vyzúvanie.

Remienky plutiev
Popruhy a pracky remienkových plu-
tiev sú časťou plutiev, ktorej by sa pri
nákupe mala venovať pozornosť. Je
vhodné, ak si pri výbere všímame ich
solídnosť a pevnosť. Pracky by sa mali
dať jednoducho ovládať, najlepšie aj
jednoručne, alebo aj v hrubých neo-
prénových rukaviciach. Konštrukčne by
mali byť tak prispôsobené, aby sa pod
pracky či posuvný mechanizmus
nemohli dostať drobné kamienky štrku
a ďalšie predmety. 
V našich vodách bude vhodná aj ich
"odolnosť" voči zachytávaniu do ry-
bárskych vlascov. Prax ukázala, že
lepšie sú tie pracky, ktoré sa
po rozopnutí pri nastupo-
vaní na čln či iné plavid-
lo nerozkladajú na 
viacero častí, čiže
potápač nemá čo
stratiť po vyzutí
plutiev.

E x o t i k a
medzi plut-
vami
Z času na
čas sa na trhu
s potápačským výstrojom
objavia "zázračné" plutvy, ktorých výrob-
covia sa snažia "prevratne" zmeniť tech-
niku plávania alebo jednoducho prinútiť
spotrebiteľa, aby opäť siahol po
peňaženke. Pred niekoľkými rokmi boli

hitom plutvy v tvare plutiev tuniakových
rýb, s pomerne malou záberovou plo-
chou vyvrátenou dohora, s veľmi ostrými
a zašpicatenými koncami. Takéto plutvy
sú určené skôr pre špeciálne výsad-
kové jednotky než pre
rekreačných potápačov.
Umožňovali totiž napríklad aj
beh po pláži za súčasného
strieľania zo zbrane či zoskok z
vrtuľníka......
Ďalšou inováciou sú plutvy s
pozdĺžne rozdeleným listom, tzv.
"split - fins". Pri miernom zábere
plutvou sa rozdelený list tohto typu
plutiev vychýli do tvaru párových krídel.
Vďaka nemu plutvy  prenikajú vodou so
zníženým odporom, vytvárajúc tak 
vztlak smerujúci dopredu, čo
zabezpečuje posun potápača vpred. V
porovnaní s tradičnými plutvami vyžadu-
jú menšie úsilie, zaťaženie a námahu,
čo následne vytvára vyššiu rýchlosť,

väčšiu silu záberu a po-
hodlie. Nezávislé testy
ukázali, že táto nová
technológia tiež výrazne

znižuje spotrebu vzduchu.

Staré, ale dobré
Medzi technickými a pracovnými potá-

pačmi sú najobľúbenejšie tzv. Jet-Fins
plutvy. Tieto plutvy aj napriek svojmu
pokročilému veku ešte nepatria
do starého železa. Aj keď sa
ich prvá verzia začala vyrábať
pred viac ako 30 rokmi, stále
dokážu nadchnúť svojimi vlast-
nosťami profesijných či unifor-
movaných potápačov na celom svete.
Je to najmä vďaka otvorom, ktoré
znižujú odpor vody počas záberu, čo pri
zachovaní ich plaveckých vlastností
zmenšuje námahu potápačov. 
Medzi ich základné prednosti patrí aj
vysoká manévrovateľnosť, ktorá

užívateľovi umožňuje ľahko sa otáčať
na mieste, či cúvať. Robustné a
pomerne tvrdé plutvy znesú skutočne
drsné zaobchádzanie. 
Ich výrazne negatívny vztlak sa hodí
predovšetkým na použitie v kombinácii
so suchým oblekom, čo do značnej
miery eliminuje potrebu navliekania 

závaží na členky. 

Ako skúšať plutvy
Výberu plutiev venujeme

dostatočnú pozornosť,
pretože ich neprimera-

ná veľkosť zvyčajne
vedie k odreni-

nám, otlakom,
alebo kŕčom.

Z a č í n a j ú c i m
p o t á p a č o m

odporúčame plutvy 
s menším alebo mäkším listom.
Prehnutie listu zmenšuje nároky na
svalovú prácu nôh a predchádza sva-
lovým kŕčom. Ak radi nosíte voľnejšie
topánky bez stáleho šnurovania, budú
vám vyhovovať trochu väčšie plutvy. 
Ak máte radšej tesne dotiahnuté lyžiarky
či inú športovú obuv, kúpte si priliehavej-
šie plutvy.
Ak sa venujete okrem šnorchľovania 
a potápania aj iným športovým aktivitám,
ako sú cyklistika alebo lyžovanie, určite
oceníte tvrdšie plutvy, ktorých hnací

efekt bude poznateľný. 
Ak, naopak, nie ste momentálne v

najlepšej životnej forme,
zadovážte si mäkšie

plutvy, ktoré vám aj
napriek tomu pri-

nesú veľa
pozitívnych
z á ž i t k o v

spod vody.

PLUTVY

AKO
SI
VYBRAŤ 



Internetový obchod
Náš eShop, formálne ukotvený na www.aronnax.sk,
je momentálne len vo fáze prípravy. Časom hodláme
prostredníctvom našej internetovskej stránky ponú-
kať  štandardným spôsobom potápačský materiál,
techniku aj doplnky.
Od ostatných internetovských predajcov nás bude
zásadne odlišovať predovšetkým skutočnosť, že
tovar ktorý budeme predávať poznáme tým naj-
dôvernejšie možným spôsobom.
Sme potápači z dlhoročnými skúsenosťami. Za tie
stovky a u niektorých aj tisíce ponorov pod hladinu,
sme už potápali zo všeličím. Videli sme vývoj, 
oskúšali si vydarené modely aj zhodnotili výrobky,
ktoré sa postupne ocitli na okraji záujmu. 
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 naj-
vhodnejší materiál a techniku.

Niekoľko tipov na kúpu
plutiev značky 
AQUA LUNG:

RACING  ... 20 €
Jednoduché plutvy RACING sa vyznačujú
pomerne tvrdým listom. Ich použitie je primárne
na šnorchľovanie či potápanie v tropických
vodách. Dodávajú sa vo farebnom prevedení:
modrá, čierna, žltá. Veľkosti plutiev sú rozdelené
po dvojčíslach 28 až 45.

EXPRESS ... 40 €
Celkom nové plutvy EXPRESS od talianskej
firmy TECHNISUB sa vyznačujú inovatívnou
konštrukciou a nápaditým dizajnom. Vychádzajú
z koncepcie remienkových plutiev značky
Slingshot. Podobné sú si najmä listom. Ich uza-
vretá špička eliminuje problém ľudí s úzkou a dl-
hou nohou. Plutvy Express sa vyrábajú v troch
farebných prevedeniach.

STRATOS ... 40 €
Plutvy STRATOS patria k najobľúbenejším
výrobkom v tomto segmente potápačského
priemyslu. Za touto popularitou rozhodne stojí
ich solídna a pevná konštrukcia. Vyrábajú sa roky
a je predpoklad, že len tak rýchlo nevymiznú z
pultov potápačských predajní. Farebné preve-
denie: modré, čierne, žlté. Veľkosť po dvojčís-
lach 36-47.

CARAVELLE ... 45 €
Plutvy CARAVELLE patria skôr k typu, ktorí si
zvolia potápači začiatočníci. Pomerne mäkký
list nespôsobuje svalové kŕče tým, ktorých kondí-
cia nie je práve ich najsilnejšou stránkou. Plutvy
prepáčia aj menej vycibrený plavecký štýl

SLINGSHOT ... 110 €
A záverom revolučné plutvy, ktoré ohromili  potá-
pačskú komunitu. Plutvy Slingshot™ sú do-
plnené o silikonové pružiny "Power Bands", a
radenie "Gear Shift". Pružiny pri kope naaku-
mulujú energiu. Táto sa uvoľní počas záberu na-
hor, čo potápačovi dodává dodatočné zvýšenie
výkonu. Namiesto plýtvánia, sa tak energia
získava späť. Pružiny znižujú únavu a pridáva-
jú na výkone. K dispozicii sú 3 polohy pružín,
ktoré sa dajú ľahko nastavovať hoci aj počas
ponoru.
List plutvy je na botku pripojený pomocou dvoch
ohebných bodov, čo znižuje napätie na kotník i
na prsty nôh. Výsledkom je zásadné zlepšenie
pohodlia. Pre pohyb ploutvou sa využije celé cho-
didlo a nie len jeho predná polovica.

My náš tovar poznáme - a nielen predávame

AKO KÚPIŤ
Až do spustenia internetovského obchodu
sa o možnosti výhodnej kúpi potápačského
výstroja a materiálu informuj na:

centrum@aronnax.sk

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


Plutvy

AQUA
LUNG

BLADES
Mám rád tieto Blades plutvy. Sú
jednoduché, spoľahlivé a najmä
nezničiteľné. Znesú neuveriteľne
drsné zaobchádzanie a nesklamú
ani v prúde.
Vyhovuje mi na nich najmä vnútorný
tvar botičky, ktorý perfektne priľne
na moju nohu.  Plutvy ma netlačia,
neomínajú ani nespôsobujú
odreniny, pričom ich často u nás na
základni používam aj 2-3 hodiny
denne.

Na rozdiel od iných modelov plutvy
Aqua Lung Blades fungujú rovnako
dobre na hladine aj pod vodou.
Práve táto skutočnosť (ako in-
štruktor potápania trávim veľa času
aj na hladine) stojí za mojou záľubou
v nich. A navyše dobre im sedí nie-
len kraulový spôsob kopu ale aj
žabací, rozšírený medzi vyznavač-
mi náročnejších foriem rekreačného
potápania.
A tie nové remienky - sú fakt špica!

60 € 
Objednávky prijímame na:

centrum@aronnax.sk

mailto:centrum@aronnax.sk


AKO JE TO S BUBLINA-
MI POD VODOU A NA
SÚŠI?

Ak vypúšťame z regulátora pod
vodou bubliny, budú stúpať na po-
vrch k hladine. Ak by sme naopak
vytvárali bubliny do mydlovej vody
(napríklad slamkou do pohára), 
vzduch v nich by nebol príliš stláčaný
a na hladine sa budú tvoriť ešte
väčšie bubliny. Molekuly vody sa
veľkou silou vzájomne priťahujú.
Vzduch sa preto nemôže vo vode
šíriť a zostáva spútaný v limitovanom
priestore - v bublinách. Bubliny sú
ľahšie, preto stúpajú a na hladine
”praskajú”. Tam sa môžu rozložiť,
pretože ich neobmedzuje voda. Na
hranici vzduchu a vody vzniká sila
nazývaná povrchové napätie. Keď
sa bublina dostane na vzduch,
napätie vodu vyrovná a bublina
mizne.  Ale napríklad mydlo v druhom
prípade znižuje povrchové napätie.
Okolo bubliny
vzduchu sa
môže vytvoriť
povlak vody a
bublina dokon-
ca vzlietne. 

PREČO NÁM PO
PONORENÍ SA,  TREBA
TAKMER VŽDY ČURAŤ ?

Američania to zastrene volajú 
“P  PHENOMENON”. Jeden môj
potápačský priateľ vraví, že jemu sa
stačí pozrieť na neoprén zavesený v
skrini - a už cíti urgentnú potrebu ísť
na záchod. Zaujímový úkaz - a asi aj
preto sa v potápačských kruhoch
vedú o ňom siahodlhé reči. Odohráva
sa potreba čurať prakticky ihneď po
zanorení sa v našej hlave? Nie tak
celkom, pretože za týmto javom sto-
jí viacero fyziologicky zdôvo-
dniteľných reakcií organizmu na chlad
a ponorenie do vody. Oba spomí-
nané faktory presúvajú  krv do trupu. 
Objemové receptory v srdci zareg-
istrujú zvýšené množstvo krvi v
telesnom jadre a participujú na vydaní
povelu k  uvoľňovaniu “prebytočnej”
tekutiny. Toto nutkanie je silnejšie 
v prípade chladnej vody. A mimo-
chodom - nie je pravdou, že ak 
spiacej osobe ponoríme ruku 
do lavóra s vodou tak sa......
No ale za pokus to vždy stojí, nie?

PREČO SA VLNY  LÁMU?

Vlny vznikajú ďaleko v mori činnosťou
vetra. Tento ich priženie do blízkosti
pobrežia. V malých hĺbkach sa ich po-
hyb enormne zbrzdí, ale vrchol vlny
pokračuje ďalej a zdvíha sa. 
Nakoniec sa vlna rozlomí a rozleje sa
po pláži. Dĺžku vlny určuje vzdialenosť
medzi dvoma susednými hrebeňmi.
Ak je hĺbka menšia ako polovica dĺžky
vlny, brzdí sa vlna o dno. 
Dochádzať môže tiež k spájaniu hre-
beňov, vlna vtedy zmohutnie, zodvi-
hne sa do výšky a roztriešti sa. 
Ak sa pláž zvažuje veľmi mierne, lá-
mu sa vlny v širokom páse, čo
obľubujú najmä vyznávači wake-
boardingu a surfingu. 
Menej už potápači, ktorí sa pokúša-
jú dostať cez príboj do pokojnejších
vôd pod hladinu.

KTORÉ RYBY ZABÍJAJÚ
ELEKTRINOU?

Niektoré ryby omráčia alebo zabijú
svoju korisť elektrickými výbojmi.
Napríklad Paraja elektrická či Paúhor
elektrický dokážu týmto spôsobom
omráčiť, prípadne zahnať svojho
nepriateľa. Elektrické orgány majú
zvyčajne pozdĺž tela a chvosta. Veľký
Pasumec vyrába elektrinu s napätím
až 350 voltov!.
V moriach sú hojne rozšírené druhy
Parají elektrických.Prúd vyrábajú dvo-
ma orgánmi. Po každej strane hlavy
majú jeden.Ryby chytajú tak, že sa
na ne vrhnú zhora, “obímu” ich plut-
vami a pustia do nich elektrinu 
s napätím asi 50 voltov.
Najsilnejšou “elektrickou” rybou je
paúhor elektrický žijúci v Južnej
Amerike. jeho elektrické orgány sú
predovšetkým v chvoste. Vyrobí 
pritom až 550 V. Môže zabiť ryby v
okolí a “zvládol” by aj koňa - pravda,
ak by sa s ním pod vodou stretol....

POCHÁDZA TERMÍN:
„SHALLOW WATER
BLACKOUT“

Určite si už čítal, že výrazom „Shallow
Water Blackout“ označujeme stav
straty vedomia pri nádychovom potá-
paní, ku ktorému dochádza pri pok-
lese hladiny kyslíka v tele. Pôvodne
však takto v roku 1944 označovali
Barlow a MacIntosh celkom iný
fenomén, bezvedomie spôsobené
zadržiavaním CO2. Počas 2. sve-
tovej vojny potápači používajúci kys-
líkové rebreathre často bez varova-
nia strácali vedomie. The Royal Navy
ho volala „Shallow  Water
Blackout“pretože tiet prístroje 
s uzatvoreným okruhom mohli byť
pre svoj vysoký obsah kyslíka 
v dýchanom médiu nasadené len 
v plytkej vode. Väčšina prípadov
nebola dostatočne hlbokých hĺbkach
na to, aby išlo o otravu kyslíkom, ako
sa spočiatko domnievalo. 
Problém sa vyriešil po tom, čo sa
zlepšila konštrukcia kanistrov s ab-
sorbentom CO2. Napriek tomu, že
tento omyl bol dostatočne objasnený,
neskôr v komunite potápačov prešiel
do roviny popisu stavu  náhleho
bezvedomia pri apnei. Prekvapujúco,
väčšina autorov odbornej literatúry
ním označuje stavy, ku ktorým
dochádza po intenzívnej hyperven-
tilácii nasledovanej ponorom 
na nádych.

FyziológiaFyziológia OceányOceány ZoológiaZoológia OdkiaľOdkiaľ

FyzikaFyzika



Ako sme už v našom seriáli v pred-
chádzajúcich číslach eNEWS naznačili,
potápanie z lode či iného plavidla
zvyčajne poskytuje v porovnaní s potá-
paním z brehu viac zážitkov a inten-
zívnejšie prežitie návštevy vodnej ríše.
Viacdenné potápačské safari sa však
pre typicky mestského človeka, či "su-
chozemca" z krajiny v strede Európy
môžu stať v prípade, že nie je dosta-
točne pripravený aj dosť negatívnym
zážitkom. Okrem nezvyklého  kolísa-
nia podlahy ho čaká aj celý rad nástrah,
akými sú ostré slnečné svetlo, všade
prítomný prievan, obmedzený životný
priestor a iné "lahôdky". V nasledujú-
cich riadkoch sa zamýšľame nad té-

mami z oblasti potápania z plavidla a
jeho dopadu na organizmus človeka.   

Pripravenosť organizmu 

Akákoľvek príručka dotýkajúca sa špor-
tu či inej pohybovej aktivity realizo-
vanej v prírode sa nedokáže obísť bez
výstrahy, ktorá sa dotýka životosprávy
a celkovej pripravenosti organizmu na
plnenie pre neho nevšedných úloh. 
V prípade potápačskej dovolenky na lo-
di preto nemôže zaškodiť (najmä keď
nedisponujeme vysokou úrovňou
telesnej prípravy, alebo nepatríme 
k tým čo pravidelne športujú), ak sa 
na ňu pripravíme po stránke fyzickej.

Aj keď pochopiteľne intenzívnejšia po-
hybová aktivita len niekoľko dní pred
nástupom na loď nedokáže výraznejšie
ovplyvniť telesnú kondíciu je nesporné,
že takéto "prebudenie" inak nečinných
"zákutí" nášho tela môže byť pozi-
tívnym impulzom.  Minimálne rovno-
cenným partnerom fyzickej stránky
nášho organizmu je psychika. Niet 
na svete lepšieho regeneračného
prostriedku než je kvalitný a dosta-
točne dlhý spánok. Do tohto rámca
prípravy spadá aj bezstresový proces
prípravy a balenia. Zamknutím dverí
svojho obydlia a nástupom na cestu by
sme sa mali snažiť zanechať za sebou
pracovné problémy a prekážky všed-
ného dňa. Samotný príchod na loď by
sa tak mal stať súčasťou dovolenky a
príležitosťou mentálne sa pripraviť 
na rekreáciu a aktívny odpočinok, aký
dokáže ponúknuť pobyt na potápačskej
lodi.   

Individualita kontra kolektív

Potápači sú zväčša prispôsobiví 
a otvorení ľudia, s kladným vzťahom 
k prírode, s dobrodružným duchom a
ochotou pomôcť druhým. Nie všetci
však samozrejme lícujú s uvedeným
profilom. Sú medzi nami aj uzavretí in-
troverti, egoisti, notorickí narušitelia
pravidiel, ignoranti základných zásad
a zbabelci. Potápanie s takýmito part-
nermi, nie je príjemným vyplnením
voľného času a rekreácia, ale kon-
štantným stresom. Dovolenka na lodi
často k sebe spojí na niekoľko dní je-
dincov, ktorí by inak pravdepodobne
nikdy nevyhľadávali vzájomné kon-
takty. Potápačské safari sa tak zavi-
nením niektorých excentrických osôb
môže stať v lepšom prípade "nevy-

dareným výletom" - v horšom prípade
"peklom", ktorého koniec vyjadrený
priplávaním do materského prístavu
môže úzkostlivo očakávať nielen
posádka, ale aj väčšina ostatných
pasažierov. Kľúčom k odstráneniu uve-
dených problémov je pochopiteľne nut-
ná dávka tolerancie, sebadisciplíny a
možno aj mentálnej prípravy na taký-
to pobyt. Aj keď sa v žiadnom prípade
vedúci potápač a posádka nebudú
snažiť nastoliť prísny, vojenskému ži-
votu podobný režim, je potrebné
pochopiť, že zodpovednosť a bremeno
prípadných vážnejších problémov v
plnej miere nesú na svojich pleciach.   

Stres z úzkeho kruhu ľudí

Nie každý z nás vyrastal v mno-
hopočetnej rodine, ani nie všetci máme
rovnako vyvinutý zmysel pre kolek-
tivizmus alebo skupinové prežívanie
zážitkov. Líšime sa navzájom osob-
nostnými vlastnosťami, charakterom
ale aj temperamentom.  Pobyt na lo-

di, ktorá predstavuje relatívne malý
životný priestor sa môže pre niektoré
osoby, navyknuté na voľnosť a väčšiu
osobnú slobodu pohybu, za určitých
okolností zdať značne stresovým. Na
plavidle niet kam ujsť, niet sa kde scho-
vať a ťažko sa hľadá privátny kútik.
Potápač môže mať intenzívny pocit
obmedzovania vlastného indivídua,
ktoré je umocňované neustálou potre-
bou niekomu sa niekde vyhýbať,
vzájomne uhýbať alebo čakať, kým
naň príde rada. Introvertnejšie povahy
sú tak v celej miere vystavené nutnosti
konfrontácie s opačne orientovanejší-
mi jedincami, ktorí si naopak priehrštím
užívajú vzájomnú ľudskú interakciu.
Úplnou katastrofou pre úzkostlivejšie
povahy môže byť exhibicionista, ktorý
cíti nikdy neukojenú potrebu sa pred-
vádzať, rozprávať ťažko pochopiteľné
vtipy, zdôverovať sa so svojimi osob-
nými problémami alebo iným spô-
sobom unavovať svoje okolie. Okrem
pobytu na lodi má pochopiteľne vplyv
kolektívu na jedinca aj iný rozmer, ktorý

Fyziologické aspekty potápania z plavidla



sa premieta v samotných potápačských
aktivitách. Potápanie by podľa nášho ná-
zoru rozhodne nemalo patriť medzi čin-
nosť realizovanú pod sociálnym tlakom.
Pokiaľ sa potápaš, lebo: "tvoj partner to
chce" - mal by si radšej zmeniť šport!
Množstvo potápačských nehôd má svo-
je korene práve v situáciách, kedy
jedinec proti svojej vôli koná neuvážene,
len v nezmyselnej snahe zachovať uni-
formitu skupiny. 
Buď extrémne opatrný vo výbere svo-
jich potápačských partnerov a nepod-
liehaj čaru charizmatických individualít
schopných vtiahnuť ťa do aktivít, 
na ktoré zatiaľ nie si pripravený!
Návodom ako sa vyhnúť uvedeným
problémom môže byť dobrá kniha,
citlivejší výber prevádzkovateľa potá-
pačských služieb alebo už overený potá-
pačský partner či skupinka, s ktorou 
si dobre rozumieš na suchu aj vo vode.

Vyčerpanie

Ak neberieme v úvahu inštruktorov, prís-
lušníkov špeciálnych jednotiek alebo

iných potápačských profesionálov, pred-
stavuje pre nás ostatných potápanie
zvýšenú námahu. Občasná potreba 
intenzívneho plávania, prítomnosť nády-
chového odporu aj v prípade najkvalit-
nejších regulátorov a ďalšie faktory
môžu ľahko viesť k vyčerpaniu síl potá-
pača. K vysileniu dochádza najčastejšie
na hladine v prípadoch, kedy potápačov
prekvapí prítomnosť neobvykle silného
prúdenia. Doplávanie k lodi sa tak môže
stať vlastnými silami neriešiteľným prob-
lémom. Obyčajne je v takom prípade
potrebné zbierať potápačov pomocným
člnom alebo aj samotným materským
plavidlom.  
Predpoklad rýchlejšieho ubúdania 
energetických zdrojov sa tiež zvyšuje 
v podmienkach veľmi chladnej vody,
keď  potápač začne obvykle plytko a
veľmi rýchlo dýchať. Už samotná sku-
točnosť, že prijíma viacej vzduchu môže
viesť k pocitom dusenia alebo problé-
mom s automatikou. Výsledkom sa po-
tom stáva nekontrolovaná hyperven-
tilácia.  Nezávisle na stupni trénovanosti
spôsobuje nedostatočnú výmenu plynov

v pľúcach potápača, aj keď jeho re-
gulátor dodáva potrebné množstvo 
vzduchu. Kombinácia vysokej produk-
cie CO2 vyplývajúca z namáhavej práce
a nedostatok efektívnej ventilácie vedie
ku ešte väčšej koncentrácii CO2 známej
ako hyperkapnia. 
Prevenciou je pochopiteľne pravidelné
dýchanie, najmä s dokončeným výdy-
chom, vyhýbanie sa plytkej ventilácii 
a zbytočnej námahe pod vodou.
Pokračujúca námaha, spojená s hy-
perventiláciou môže spôsobiť fyziolo-
gickú nerovnováhu v tele potápača a 
v krajnom prípade vedie k bezvedomiu.
Ak je potápač na hladine, mal by si pre-
dovšetkým dôkladne nafúknuť svoj
kompenzátor vztlaku a chvíľu relaxovať
v polohe na znaku. Takémuto manévru
by však malo vždy predchádzať sig-
nalizovanie OK na plavidlo.
K presilovaniu sa nedochádza len na
hladine, ale aj pod vodou. Takýmto prí-
padom je aj namáhavá práca akou bý-
va ťahanie ťažšieho nákladu,
vyprosťovanie kotvy, ale rovnako aj 
intenzívne plávanie proti prúdu. 
- Ak si na dne, zachyť sa pevného pred-
metu.
- Ak si v priestore, vyváž sa, použi lano,
partnera ...
Pri každom náznaku stresu, či pocitu
ťažšieho výdychu sa zastav a relaxuj !

Podchladenie

Všetci sme sa v základnom kurze potá-
pania učili o tom, že voda je pomerne
hustým médiom. Jeho základnou vlast-
nosťou v porovnaní so vzduchom je
skutočnosť, že pomerne rýchlo a in-
tenzívne odoberá viacerými spôsobmi
z tela potápača teplo. 
V prípade potápačskej dovolenky na
plavidle sa stretávame aj s ďalším
fenoménom, ktorým je možnosť pre-

chladnutia aj na palube. More má svo-
je vlastné zákony, ku ktorým patrí aj
nerovnomerné ohrievanie vzduchu nad
pevninou a vodnou plochou. Jeho
výsledkom je neustála prítomnosť 
vetra, ktorý je síce v prípade horúceho
letného dňa príjemným schladením, ale
súčasne dokáže v skorých jarných 
alebo neskorých jesenných dňoch 
poriadne zaskočiť nepripraveného potá-
pača.
Aj z tohto titulu doporučujeme, aby vo
výbave potápača nikdy nechýbala teplá
čiapka a ľahšia bunda, schopná ho
ochrániť pred dobiedzavým vetrom.
Osobitne by sa mali pred chladiacimi
účinkami ovzdušia chrániť potápači 
v oblastiach, kde sa potápa z nafuko-
vacích či iných člnov. Ak sa realizuje
ponor so značnou dĺžkou, bude pravde-
podobne  potápačovi ku koncu pomerne
zima. Ak je takýto zostup nasledovaný
divokou jazdou na člne späť na zák-
ladňu, je takmer isté, že rýchlo prúdiaci 
vzduch spôsobí, že mu bude ešte chlad-
nejšie. Skúsenejší potápači si preto
neváhajú po ponore nasadiť aj na mokrý
neoprén ochrannú pláštenku či inú
súčasť  oblečenia, ktoré zvyčajne iden-
tifikujeme v súvislosti s jachtingom.

Základným preventívnym opatrením
pred podchladením vo vode je nosenie
adekvátnej ochrany pred chladom. Aj
keď je hrúbka, strih či typ neoprénového
obleku otázkou osobných preferencií
domnievame sa, že by mal byť vždy
taký, aby potápačovi nebolo zima ani po
ponore trvajúcom viac ako 40 minút.
Rovnako si myslíme, že takzvané "šorty"
- neoprény s krátkymi rukávmi a no-
havicami, ktoré poznáme z plagátov
lákajúcich nás na tropické zážitky pa-
tria skôr na plátna kín. Realita je väčši-
nou taká, že aj vo vode cez 25 stupňov
Celzia je po čase potápačovi chladno.
Nehľadiac na skutočnosť, že dlhé rukávy
sa nosia aj z preventívnych príčin, pre-
tože more v sebe skrýva celý rad živočí-
chov, ktoré dokážu pŕhliť, páliť, škriabať
alebo kúsať.....
Neodmysliteľnou súčasťou potápania
v chladnejších vodách (a sem bohužiaľ
musíme počítať aj naše "domáce"
Jadranské more) by malo byť nosenie
neoprénovej kukly. Hlava, ktorá je síce
husto popretkávaná cievami, ale
pomerne slabo chránená tukovým
tkanivom je priveľkým zdrojom straty
tepla, ktoré môže v krajnom prípade
vyústiť v podchladenie potápača.



Ukončenie sezóny v Priščapaci
otvára tento rok svoju 5. Kapitolu.
Na našej potápačskej základni sa
stretneme na prelome mesiacov
septembra a októbra, od 30.9.-
3.10.2010. Ako obyčajne, potá-
panie bude len časťou programu
rozlúčky s letnou sezónou 
na Korčuli. Mnohí z Vás spomínajú
na skvelé párty, či rôzne recesi-
stické akcie, ktoré sme spolu 
v Priščapaci zažili.

24 hod ponor v Priščapaci

Uskutoční sa štafetovým spô-
sobom. Prihlásené 2-členné
družstvá (predpokladáme, že ich
bude aspoň 24) si na párty vo štvr-
tok večer o 23:00 vylosujú štar-
tovný lístok s označením času
svojho úseku. Polovica účastníkov
tak bude potápať cez deň a druhá
(menej šťastná časť prihlásených
dvojíc) v noci. Výsledkom bude
tzv. "Listina statočných", ktorá
bude potom na druhý deň slávno-
stne ponorená a navždy uložená
na čestnom mieste našej steny 

v hľbke 24 metrov. Tento ponor je pocho-
piteľne zdarma a sponzoruje ho naše
potápačské centrum. Spoločná fo-
tografia a účastnícky diplom
považujeme za samozrejmosť.

Súťaž v podvodnej fotografii

Účastníci nášho eventu sa budú môcť
prihlásiť do súťaže v UW 
fotografii. Súťaž bude mať niekoľko
špecifík:
1. súťažiť môžu len tí, čo doteraz nikdy
nesúťažili
2. súťaží sa len s lacnými, kompaktný-
mi aparátmi
3. použitie bleskov je zakázané
4.  úprava fotiek softwarom akéhokoľvek
druhu je neprípustná
Súťažiť sa bude v témach: "Človek pod
vodou", "Morský živočích" a v kategórii
"Život v Priščapaci". Súťaž bude od
vyhlásenia jej začiatku vo štvrtok ráno,
prebiehať až do soboty 17:00. Vtedy
zasadne 3 členná komisia (zatiaľ 
v neznámom zložení) a vyhodnotí
súťažné fotografie. Každý súťažiaci
môže poskytnúť maximálne 3 fotografie
v každej kategórii.

Piatkové Jamboréé

V piatok večer by už mali byť všetci
účastníci eventu u nás a tak nám nič
nebude brániť v tom, aby sme vyhlásili
v priestoroch Pizzerie veľké piatkové
Jamboréé. Všetkých našich hostí vyzý-
vame, aby si priniesli so sebou všetky
hudobné nástroje, na ktoré dokážu
zahrať. Vítané sú gitary, mandolíny aj
harmoniky. Berieme však aj píštaly, tam-
buríny či bubny. Kto prinesie harfu či
klavír, stane sa hrdinom večera.
Nahrávka, ktorá s takýmto bandom

vznikne, bude pochopiteľne so všetký-
mi právami tvorcom zverejnená na nete.
Dúfame, že ešte dokážeme zaspievať
trojhlasne: "Pokapala na salaši, slani-
na.....". Podávať budeme jedlá z grilu 
s vynikajúcimi zaváraninami a skvelý-
mi chuťovkami. Ladenie nástrojov bude
od 18:00 hod.

Horúčka sobotnajšej noci

Ústredným motívom sobotňajšej párty
bude príprava - ochutnávka a
bezškrupulózna konzumácia pravého
námorníckeho gulášu á la Priščapac.
Hlavným, kuchárom a šéfom večera
bude Papá Tibor, ktorý sa už v tejto
funkcii bezvadne osvedčil. Po nej bude
diskotéka v duchu 80-tych rokov. Bude
vraj aj Lambada, Maccarena a kvôli
niektorým vydržíme aj Una Paloma
Blancu........

Korčule na Korčuli

V duchu naplnenia hesla nadpisu tejto
pozvánky, žiadame účastníkov aby si
priniesli so sebou tiež kolieskové kor-
čule. V Priščapaci, totiž máme natiah-
nutý novučičký asfalt od Prižby až po
Smokvicu, po ktorom sa dá krásne ko-
rčuľovať. 
V piatok popoludní pred grilovaním,  si
preto najskôr demonštratívnym "odko-
rčuľovaním" do Brny (prístav 
vzdialený len 2 km od nás) a späť za-
slúžime svoj kus mäsa.

Na korčuliach po Korčuli

Termín
30.9.-3.10.2010
Termín
30.9.-3.10.2010

Na korčuliach po Korčuli
Ukončenie letnej sezóny v PriščapaciUkončenie letnej sezóny v Priščapaci

Potápanie počas akcie

Pochopiteľne naše potápačské cen-
trum Priščapac, ponúka počas akcie
zvýhodnené ceny na všetky služby spo-
jené s potápaním. 
- Za ponory z brehu budeme namiesto
bežnej ceny 26 Eur účtovať len 10 Eur.
- Rovnaká cena 10 Eur bude platiť aj pre
nočné potápanie.
- Za lokálne ponory z člna (do 3 Nm) pý-
tame 15 Eur (namiesto pôvodných 32)
- Za vzdialené potápanie z člna budeme
účtovať 20 Eur (oproti normálnym 37).
Recesistický, 24-hod ponor bude ako
bolo už spomenuté celkom zdarma. 
V uvedených cenách je zahrnuté za-
požičanie fľaše, plnenie vzduchom, olo-
vo a v prípade ponorov z člna aj transport
na lokalitu.

Ceny ubytovania

Aj na ubytovanie počas podujatia pla-
tia "akciové" ceny. Bez rozdielu veľkosti
apartmánov, ich vybavenosti (s kuchyn-
kou či len minibarom) bude stáť ubyto-
vanie bez raňajok 15 Eur osoba/noc
vrátane pobytovej taxi.

Ďalšie výdavky

Od účastníkov podujatia zbierame
účastnícky poplatok vo výške 25 Eur, 
z ktorého budú hradené dve večere
(grilovacia párty v piatok a sobotňajší
guláš), ako aj niektoré drobné výdavky.



Ak neberieme do úvahy prípravu 
a nasadenie výstroja, je vstup do vody
prvou fázou ponoru. Zameriame sa
spolu na metodiku bezpečného vstupu
do vody skokom. Kročný spôsob skoku
sa používa pri potápaní z lode, člnu či
iného plavidla. Rovnako ho môžeme
uplatniť aj pri vstupe do vody z móla,
pontónu či vysokého brehu.

Príchod na miesto 

K samotnému miestu vstupu do vody,
vrátkam či na okraj pontónu
prichádzame zvyčajne kompletne us-

trojení. Výnimkou sú len maska 
so šnorchlom a plutvy. 
Vzhľadom k tomu, že príchod môže
byť cez úzke priestory chodieb lode, či
popri viacerých práve sa vystrojujú-
cich potápačoch, pohybuj sa opatrne,
so sfúknutým kompenzátorom a mini-
malizuj "vytŕčajúce" súčasti výstroja 
a ďalšie potápačské doplnky.  

Príprava na skok

Pred skokom do vody si nasaď plutvy,
masku a čiastočne si nafúkaj kom-
penzátor. Ak Divemaster alebo vedú-

ci ponoru organizuje vstup potápačov
do vody, zahlás mu svoje meno 
a nechaj si skontrolovať posledný raz
výstroj. Pri týchto činnostiach sa neza-
budni synchronizovať so svojim potá-
pačským partnerom.  

Tesne pred skokom

Ak si dostal súhlasný pokyn od
Divemastera či vedúceho potápača,
alebo si sa rozhodol pre skok, skontroluj
si v prvom rade priestor dopadu do
vody. Dôležitá je pritom poloha potá-
pačov, ktorí skočili do vody pred tebou,
alebo iné prekážky. Zohľadni aj smer
a rýchlosť prúdenia. 
Nasaď si regulátor do funkčnej polohy.
Jednou rukou si pridržiavaj súčasne
masku aj regulátor. Druhou rukou si
chráň odstávajúce súčasti výstroja
napríklad octopus, náhradný regulá-
tor, baterku a pod. 
Niektorí potápači si zvyknú fixovať
pracku záťažového opasku.

Skok

Do vody skáč kročným spôsobom,
pričom odrazová noha zostáva čo naj-
dlhšie v kontakte s podložkou. Nikdy
neskáč znožmo oboma nohami vpred,
pretože v prípade kratšieho skoku by
si sa mohol zachytiť pätou fľaše o okraj
lode či pontóna. 
V takom prípade by nasledoval úder do
zátylku. Hlavu drž vo vzpriamenej polo-
he tak, aby si nedopadol ani na ucho
ani na sklo masky.

Po dopade do vody

Vo vode najskôr počkaj, kým sa ti vo-
da vyčistí od bublín a obnoví výhľad.
Potom si skontroluj výstroj, najmä je-
ho úplnosť a plynulú dodávku vzduchu.
Dôležitá je kontrola bezpečného upe-
vnenia záťažového systému a doplnkov
akými sú bóje, svietidlá či navijaky.
Skontroluj si aj fixáciu a dosažiteľnosť
oktopusu, či iného alternatívneho zdro-

ja plynu. Nezabudni si vyskúšať aj
dofúknutie kompenzátora. Podľa
charakteru ponoru si prípadne vymeň
regulátor za šnorchel.

Signalizácia

Po kontrole a teste funkčnosti výstro-
ja signalizuj svojmu partnerovi vo vode
alebo vedúcemu potápačovi na palube
lode či pontóne signálom O.K. svoju
pripravenosť na ďalšiu činnosť. Pri
otáčaní si pamätaj, že prudkým pohy-
bom môžeš poraniť ventilom fľaše oso-
bu stojacu za tebou priamo do tváre!

Vstup do vody skokom



ORIENT
NA SENCI

5 tipov na akcie potápačského centra Aronnax
Neufeldersee – Rakúsko
15.9.2010
Raz ročne, vždy v polovici septembra sa vraciame na zná-
mu lokalitu viedenských potápačov, štrkovisko pri mestečku
Neufeld.Pozrieme si sochy a ďalšie ponorené atrakcie 
a potešíme dušu pohľadom na modro sfarbené raky. 
Na záver nebude chýbať pravý „šnicel“. O podrobnejšie in-
formácie žiadaj na čísle centra Aronnax: 0903 228 688

Potápanie v rieke – Una, BiH
15.-19.9.2010
A ešte raz Bosna. Gastro-potápačský zájazd na túto horskú
rieku organizujeme aj v polovici mesiaca september.
Uvidíme lipne, pstruhy a predovšetkým hlavátky. Ruku 
na srdce, ktorí z vás uste už videli hlavátku živú, v jej
vlastnom prostredí a nie ako rybársku trofej? Klikni sem:
www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_bosna.php

Ukončenie sezóny v Priščapaci – 
ostrov Korčula, Chorvátsko
30.9.-3.10.2010
Tradičné podujatie na záver sezóny na našej základni na
ostrove Korčula v južnej Dalmácii. Lacnejšie bývanie, lac-
nejšie potápanie a skvelá zábava. Rezervácie  v našej CK
vybavíš na čísle 0903 228 688 alebo travel@aronnax.sk 

Aronnax ScubaBurza – Bratislava
9.10.2010
Naše potápačské centrum ARONNAX usporiada vo svo-
jich priestoroch jesennú burzu použitého potápačského ma-
teriálu a techniky. V prípade, že chceš niečo zo svojho
výstroja predať, kontaktuj nás na známej adrese 
centrum@aronnax.sk . Ďalšie informácie nájdeš tiež na:
našej stránke: www.aronnax.sk

Potápačská Halloween Párty
29.10.2010
Všetky naše potápačské deti, ale aj dospelých čo nimi
navždy zostali, pozývame na mrazivú párty v novom potá-
pačskom centre Aronnax na Líščich Nivách 21. Bude
chladnokrvný prípitok, súťaž v strašení i vyrezávanie hláv
z tekvíc.
Obleč sa do kostýmu a príď sa zabaviť !

Rok sa opäť otočil a prišlo znova  na
súťaženie. Náš Klub Aronnax 
organizuje okrem plaveckej  štafety
10-členných družstiev nádychových
potápačov každoročne tiež súťaž
v orientačnom potápaní.  
K teamovým pretekom v schádzaní
družstiev pribudla v tomto roku aj
disciplína pre najmladšiu vekovú
kategóriu potápačov. Naši juniori
absolvovali rýchlostný pretek 
v priamom kurze na presnosť 
doplávania.
Nakoniec sa ich pozbieralo až se-
dem. Zvíťazil Samko, Willy bol druhý
a pomyslenú bronzovú medailu
získal Lukáš. Medzi dospelými si
vavrínový veniec odniesla rodina
Poláčkových so siedmymi získaný-
mi bójami.
Viac z priebehu pretekov ako aj 
podrobné výsledky zverejníme aj
na: www.aronnax.sk
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