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Novinky 
z prostredia
potápačského 
centra a klubu Aronnax

Dnešná doba je On-LinováDnešná doba je On-Linová

V Aronnaxe sa v tomto roku snažíme
spropagovať Nitrox v slovenskej potá-
pačskej komunite. Aj keď je bežná ce-
na za základný kurz potápania s EANx
v našom cenníku vo výške 145 Eur,
bude našim príspevkom k Nitroxovej
gramotnosti Slovenska nasledovný plán
cenotvorby kurzu: 

Je v celku jedno, čo si ako vyštudovaný
učiteľ a držiteľ doktorátu z pedagogiky
myslím o nezastupiteľnej úlohe osob-
nosti učiteľa vo výchovnom procese.
Ani učenie potápania sa z tohto môjho
náhľadu na získavanie vedomostí
nevymyká. Myslím si, že práve v potá-
paní ide o špeciálny druh pedagogiky,
ktorý vyžaduje osobitný prístup mento-
ra, ktorý by mal byť nielen sprostred-
kovateľom informácií ale najmä prík-
ladom a vzorom budúcim adeptom potá-
pania. Napriek uvedeným skutočnos-
tiam, som aj ja podľahol tempu doby a

zostavil On-Linovú verziu základného
kurzu potápania s Nitroxom. Jej prvú
“pokusnú” verziu nájdeš na:
www.aronnax.sk/online/nitrox/blok0_uvod.htm
Ide o stručné texty, ktoré neprinášajú
žiadne nové informácie. Nájsť ich na
webe pravdepodobne dokáže ktorý-
koľvek bežný užívateľ internetu.
Predstavujú fundamentálny základ to-
ho, čo by mal vedieť každý užívateľ
EANx. Ich štúdium musí byť doplnené
o stretnutie s inštruktorom, pohovor a
zručnosť manipulácie s oximetrom.

Robert Korim

- 99 Eur... bude stáť kurz do 31.12.2011
- 88 Eur... za túto sumu budeme učiť v
špeciálnych termínoch vždy 14.-teho v
mesiaci: 14. apr.; 14. máj; 14. jún; atď...
- 77 Eur... stojí kurz realizovaný u našich
inštruktorov On-Linovým spôsobom.
-66 Eur...je cena pre tých, ktorý kurz
absolvujú spolu s pokročilým kurzom AD.
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Čo je Nitrox
Nitrox je podobne ako vzduch zme-
sou kyslíka a dusíka, v mierne
odlišnom pomere. V nitroxových
mixoch používaných v rekreačnom
potápaní nachádzame vyšie percento
kyslíka.  Nižší podieľ dusíka pre potá-
pača znamená posilnenú bezpečnosť
pred prípadným ohrozením zo strany
dekompresnej choroby a aj dlhšie
limity takzvaných 0-vých časov.
Najmä pre ponory v stredných
hĺbkach pôjde o predĺžený čas na
dne, bez potreby vykonania
stupňovitej dekompresie pri návrate
na hladinu. Kurz potápania s Nitroxom
je krátky, ľahký a lacný. 
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V  Potápačskom cen-
tre ARONNAX, sme
konečne zavŕšili pro-
ces výstavby a zá-

sobenia servisného strediska. Môžeme
s hrdosťou konštatovať, že sme ďalším
plnohodnotným slovenským centrom
poskytujúcim služby v oblasti servisu:
- regulátorov
- potápačských fliaš
- počítačov
- suchých oblekov.

Regulátory
Servisný postup v prípade potá-
pačských regulátorov dýchania pred-
pokladá:
Demontáž. Prístroj sa rozloží až po na-
jmenšiu súčiastku. 
Čistenie kovových, plastových aj gu-
mených súčiastok od nánosov, oxi-
dantov a pod.... Najskôr mechanicky
- kefkami, handričkami ba aj ihlami. 
Ultrazvukový kúpeľ, v špeciálnej čis-
tičke. Účinnosti napomáha aj silný de-
tergent. 
Kontrola súčiastok a predpísaná vý-
mena dielov. 
Montáž súčiastok do kompaktného
celku. Namazanie "O" krúžkov. 
Nastavenie funkčných hodnôt reg-
ulátora. Ide o citlivosť a hodnotu stred-
ného tlaku I. stupňa.  
Zákazník pochopiteľne obdrží v sáčku
všetky pôvodné (použité) súčiastky na
dôkaz ich výmeny.

Konverzia regulátorov na kyslík

Ak chce potápač používať zmesi s
vysokou koncentráciou kyslíka, alebo
čistý O2, rozširujeme servis reguláto-
ra o chemické čistenie. Dôkladne
odmastníme jednotlivé súčasti reg-

ulátora a výmieňame niektoré diely. 
Naši servisní technici pritom použijú
sadu chemikálií na odmastenie. Kyslík
sa totiž nie príliš dobre znáša s uhľohy-
drátmi a za určitých okolností reaguje
explozívne.

Potápačské fľaše
Vizuálnu inšpekciu tlakových potá-
pačských nádob doporučujeme reali-
zovať aspoň raz ročne. Ide o proces, v
ktorom demontujeme ventil fľaše, skon-
trolujeme jej stav. Naši technici pátrajú
neinvazívnymi metódami po nečistotách
v interiéri zásobníka. 
Revíziou prejde aj ventil fľaše, v prí-
pade ktorého sa kontroluje (a väčšinou
aj vymieňa) hlavný “O” krúžok a pre-
maže kohútik regulačného ventila.
Mechanické čistenie fľaše je proces,
pri ktorom sa po demontáži ventila
vyčistí zásobník od mechanických častí,
kovových šponov, hrdze a ďalších
častíc.
Atest potápačských fliaš vyplýva zo
zákona o manipulácii s tlakovými ná-
dobami. Hydrostatická a následne aj
pneumatická skúška, sa musí realizo-
vať raz za 5 rokov. Testuje sa v štátnej
skúšobni na špeciálnom zariadení.
Aj v prípade konverzie fliaš na použitie
s kyslíkom, ide o chemické vyčistenie
nádob a ventilov tak, aby boli zbavené
zbytkov po uhľohydrátoch. 

Počítače
Aj keď je výmena batérie v počítači re-
latívne jednoduchým servisným zása-
hom, doporučujeme ti zveriť svoj prístroj
do rúk našim odborníkom.
Do počítača ti vložíme originálnu batériu,
alebo článok doporučovaný výrobcom

počítačov. Okrem toho pri výmene
batérie meníme aj tesniaci "O"-krúžok
prístroja, ktorý namažeme príslušným
lubrikantom. U niektorých typov počí-
tačov vymieňame aj ochranné sklíčka
a remienky. Na vymenené súčasti počí-
tačov pochopiteľne poskytujeme pa-
tričnú záruku.

Suché obleky
Výmena krčnej manžety. Krčné
manžety vymieňame odborným spô-
sobom s použitím viaczložkových lep-
idiel. Na požiadanie zákazníka mu vy-
meníme manžetu za latexovú alebo
neoprénovú. 
Zápästné manžety vymieňame rov-
nako profesionálne a s použitím orig-
inálnych lepidiel. Aj tu meníme manžety

za latexové alebo neoprénové.
Výmena vodotesného zipsu je
náročným zásahom.  Zips je v mno-
hých prípadoch najdrahšou súčasťou
suchých oblekov. Pri výmene je potreb-
né si zaobstarať identickú dĺžku zipsu,
podľa originálu.
Výmena ventilov. Realizujeme tak vý-
menu napúšťacieho, ako aj
vypúšťacieho ventilu. 
Výmenu obuvi na izolačných oblekoch
realizujeme len v prípade zabezpeče-
nia originálnych topánok, určených pre
potápačské suché obleky.
Nevymieňame rôzne "gumáky" či inú
pracovnú obuv. Väčšinu prác na
suchých oblekoch sme schopní zreali-
zovať aj do niekoľkých pracovných dní
(po dohode). Kompletný cenník servis-
ných prác si stiahni na adrese:
www.aronnax.sk/servis/pdf/servisny_cennik.pdf

http://www.aronnax.sk/servis/pdf/servisny_cennik.pdf


O koraloch a pohrebe na dne 

Bolo osem hodín ráno. O pol deviatej
sme boli všetci oblečení a vystrojení
potrebnými prístrojmi. Dvojité dvere sa
otvorili a my sme spolu s kapitánom
Nemom a asi dvanástimi mužmi, vystúpili
na morské dno v hĺbke asi desiatich
metrov. Nepatrný svah sa v hĺbke asi trid-
sať metrov končil nerovným dnom. Toto
dno sa úplne odlišovalo odo dna, ktoré
som navštívil na prvej vychádzke pod vo-
dami Tichého oceána. Nebolo tam jem-
ného piesku, ani podmorských lúčov,
ani morských lesov. Krajina, do ktorej nás
toho dňa kapitán Nemo pozval, bolo ko-
ralové kráľovstvo. V staroveku bol ko-
ral liekom, v novoveku šperkom, a až
roku 1694 ho Marseillečan Peysonnel
definitívne zaradil do živočíšnej ríše.
Koral je kolóniou malých živočíchov v
krehkých vápenitých trsoch.
Spoločenstvo má vždy jediného rodiča,
z ktorého vyrástlo prostým pučaním.
Každý živočích žije vlastným životom a
súčasne sa účastní na spoločnom živ-
ote. Je to teda akýsi druh prírodného so-
cializmu. Poznal som najnovšie práce o
týchto podivných mechúrnikoch. Preto
som s veľkým záujmom išiel pozrieť je-
den z tých skamenených lesov, ktoré
príroda vysadila na morskom dne.
Uviedli sme do činnosti Ruhmkorffove
prístroje a postupovali pozdĺž tvoriacej
sa koralovej hradby, ktorá jedného dňa,
podporovaná časom, uzavrie túto časť
Indického oceána. Cesta bola lemovaná
posplietanou nepreniknuteľnou húšti-
nou stromčekov, pokrytých drobnými
hviezdicovitými kvietkami s bielymi pruh-
mi. Ibaže tie stromovité útvary na skalách
nerástli ako rastliny na zemi, ale

smerovali zhora dolu.
Svetlo, pohrávajúc sa na pestrých
vetvičkách, vytváralo prekrásne efekty.
Zdalo sa mi, že sa tie blanovité valcov-
ité trubice vo vlniacej sa vode chvejú.
Lákalo ma odtrhnúť si ich svieže ko-
runky, ozdobené jemnými hmatadlami.
Niektoré sa nedávno rozvili, iné sa práve
rodili. Drobné malé rybky sa ich zľahka
dotýkali ako roje včiel. No len čo som sa
priblížil rukou k tým živým kvetom, k
tým podráždeným mimózam, hneď
nastal v celej kolónii poplach. Biele ko-
runky sa sťahovali do červených puzdi-
er, kvety mi vädli pred očami a krík sa
menil na kôpku kamenných bradavíc.
Náhoda ma priviedla k najvzácnejším
ukážkam.
Boli to koraly, aké sa lovia v
Stredozemnom mori pri francúzskom,
talianskom a africkom pobreží. Ich živé
farby ospravedlňovali ich poetické mená,
krvavý kvet a krvavá pena, ktoré im dá-
vajú v obchodoch. Kilogram koralov sa
predáva až za päťsto frankov, takže vo-
da na tomto mieste prikrývala
rozprávkové bohatstvo. Boli tu koraly s
vápenitou i rohovitou kostrou tvoriace
kríčky, prekrásne listy, reťaze a dokopy
sa splietajúce v neuveriteľne jemnú a
krásnu krajku. Kríky rástli čoraz huste-
jšie a stromovité útvary boli čoraz väčšie.
Pred nami sa začali ukazovať skutočné
skamenené lesíky a dlhé ambity fanta-
stickej architektúry. Kapitán Nemo vošiel
do tmavej chodby a po jej mierne kle-
sajúcom dne sme sa dostali do hĺbky sto
metrov. Svetlo našich lámp chvíľami
vytváralo čarovné efekty, zachycujúc sa
a zapalujúc ohníky na vráskovitých
hrbolkoch prírodných oblúkov a na
príveskoch podobných lustrom.
Medzi koralovými stromovitými útvarmi
som si všimol aj iné, rovnako zaujímavé
polypy, napríklad medovky, farbomienky
dúhové s článkovanými vetvičkami, po-

tom niekolko trsov zelených i červených
hrebenatiek obalených povlakom z
vápenných solí, ktoré prírodovedci po dl-
hých sporoch zaradili do rastlinnej ríše.
Napokon sme po dvoch hodinách
chôdze dosiahli asi tristometrovú hĺbku,
to jest krajnú hranicu, na ktorej sa ko-
raly začínajú vytvárať. Ale tu to už neboli
iba osamelé kríky, ani skromný mládnik
v nízkom lese. Tu už stál obrovský les,
nesmierne nerastné rastlinstvo, ve-
likánske kamenné stromy pospájané
girlandami pôvabných plumárií,
morských lián, hrajúcich farebnými od-
tienkami a odbleskami. Volne sme
prechádzali popod ich vysoké vetvy,
strácajúce sa v tienistých vodných
masách. Pod nohami sme mali kvetinový
koberec, posiaty oslepujúcimi drahoka-
mami, kvetmi organoviek, zavinutiek,
hviezdic, hubovníkov a listoviek. Aké
neopísateľné divadlo! Aká škoda, že
sme si nemohli zdeliť svoje dojmy! Prečo
sme boli uväznení v kovovej a sklenej
maske? Prečo sme nemohli jeden
druhému povedať niekoľko slov? Prečo
sme neboli aspoň ako ryby, ktoré žijú vo
vodnom živle, alebo ešte skôr ako
obojživelníky, ktoré, ak sa im zažiada,
môžu putovať po zemi i po vode?
Medzitým kapitán Nemo zastal. Aj ja so
svojimi spoločníkmi som zastal, a keď
som sa obrátil, videl som, že kapitánovi
muži stoja v polkruhu okolo svojho
veliteľa. Keď som sa pozrel pozorne-
jšie, zbadal som, že štyria z nich nesú
na pleciach akýsi podlhovastý predmet.
Stáli sme uprostred priestrannej čistinky,
obklopenej vysokými stromovitými út-
varmi podmorského koralového lesa.
Naše lampy vrhali do tohto priestoru
podmračné svetlo, ktoré nesmierne
predlžovalo tiene na morskom dne. Na
krajoch čistinky panovala hlboká tma, v
ktorej sa trblietali iba drobné iskierky na
živých hranách koralov.

Ned Land a Conseil stáli vedľa mňa. A
ako sme sa dívali, odrazu mi prišlo na
um, že budem svedkom zvláštneho vý-
javu. Pri pozornejšom pohľade na
morské dno som si všimol, že je na ňom
niekoľko výstupkov potiahnutých vápen-
itou usadeninou a rozmiestených tak
pravidelne, že to svedčilo o práci ľud-
ských rúk. Uprostred čistinky, na pod-
stavci z nahrubo naukladaných bal-
vanov, týčil sa koralový kríž, rozpínajúc
dlhé ramená, akoby urobené zo
skamenenej krvi.
Na znamenie kapitána Nemá vykročil je-
den z jeho mužov dopredu, odopäl si z
opaska motyku a niekoľko stôp od kríža
začal kopať jamu. Všetko som pochopil!
Tá čistinka bola cintorín, jama hrob,
podlhovastý predmet telo muža, ktorý v
noci umrel! Kapitán Nemo a jeho ľudia
pochovávali svojho druha v spoločnom
príbytku na dne neprístupného oceána.
Nie, ešte nikdy som nebol taký vzrušený!
Nikdy nijaké myšlienky na mňa tak moc-
no nezapôsobili! Nechcel som vidieť to,
na čo mi oči hľadeli! Medzitým sa hrob
pomaly prehlboval. Ryby sa rozpŕchli
na všetky strany, vyrušené vo svojom
pokoji. Počul som, ako na vápenitej
pôde zvoní železo motyky a hádže iskry,
keď narazí na kameň, vyskytujúci sa
náhodou na morskom dne. Jama sa
predlžovala a rozširovala a zakrátko bo-
la dosť hlboká, aby mohla prijať ľudské
telo.
Vtedy k nej pristúpili tí, čo niesli mŕtve-
ho. Telo, zahalené do bieleho bysového
hodvábu, spustili do mokrého hrobu.
Kapitán Nemo so skríženými rukami na
prsiach i všetci priatelia toho, ktorý ich
mal rád, ostali ticho stáť. Moji druhovia
a ja sme sa hlboko uklonili.

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



Podobne ako neoprénové obleky,  kuk-
ly či topánky aj potápačské rukavice
poznáme v celej škále typov druhov a
dizajnov.
Výrobcovia ich produkujú v rôznych
hrúbkach a strihoch, využívajúc pritom
rôzne techniky spájania materiálov.
Jednym zo spôsobov delenia a násled-
ného popisu potápačských rukavíc
môže byť podľa teplotných rozhraní
vody. 

Tropické rukavice

V trópoch a v teplých vodách
rovníkového pásma sa používajú rukavi-
ce, ktoré sú na dlaňovej časti vyrobené
z umelej a relatívne tenkej kože. Medzi
potápačmi sú pravdepodobne
najobľúbenejšie. Ľahko sa nasadzujú,
potápač v nich nestráca pod vodou

hmat a zostáva mu
jemná manuálnu
zručnosť na ovládanie
výstroja, či prácu s fo-

toaparátom alebo s inými nástrojmi.

Tenké neoprénové rukavice

Celoneoprénové rukavice bývajú 2-3
mm hrubé. Pre lepšie úchopové vlast-
nosti ich na strane dlaní výrobcovia
dopĺňajú o rôzne zdrsňujúce materiály.
Môžu nimi byť pogumované časti ale-
bo výstupky. Do akej miery sa to výrob-
com naozaj podarilo musí posúdiť ich
budúci užívateľ už pri kúpe rukavíc.
Podľa nášho názoru najmä plastové
formy nie sú veľmi vhodné, pretože sa
v nich ruky potápača pri manipulácii s
výstrojom až priveľmi šmýkajú.  

Stredná kategória rukavíc

Hrubšie, 5 milimetrové rukavice pocho-
piteľne z hľadiska jemnej zručnosti za-

čínajú zaostávať za tenšími modelmi.
Ale svojmu majiteľovi sa odvďačia
skvelou termálnou ochranou veď ruky,
ktoré sú zdrojom veľkého úniku tepla z
tela potápača majú byť v teple.

Hrubé rukavice

Svojou hrúbkou nedokážu prekročiť
svoj tieň. Po ich nasadení sa potápač
cíti ako krtko, ktorému narástli priveľké
ruky. V prípade, že sú navyše doplnené
o vnútornú manžetu je takmer nemožné
si ich samostatne nasadiť či sňať bez
pomoci partnera. 
A hmat, ako jeden zo zmyslov opätovne
nachádza až v 9-10 metrovej hĺbke,
keď sa neoprén rukavíc vplyvom
okolitého tlaku dostatočne stlačí. 
Z tohto hľadiska u nás vyhrávajú tí pro-
ducenti rukavíc, ktorí sa pri vývoji in-
špirovali anatomickou stavbou rúk a
rukavice už svojim strihom kopírujú ich
zahnutia. V poslednom období sú čoraz
populárnejšie tzv. ”bezšvové” typy.

Suché rukavice

Kto sa dá na cestu potápania v suchom
obleku bude časom riešiť problematiku
suchých potápačských rukavíc. Tieto
sa pripevňujú zvyčajne na latexové
zápästné manžety sucháčov. Patentov
upínania rukavíc je veľké množstvo a
všetky majú svojich priaznivcov aj
odporcov. Za vhodné považujeme naj-
mä tie, v prípade ktorých sa dokáže
potápač obslúžiť pri ich nasadzo-
vaní/snímaní samostatne a nepotrebu-
je asistenciu. Za výhodné tiež pok-
ladáme tie typy, ktoré pri demontáži či
prechode na “mokrý” variant nevyžadu-
jú priveľké zásahy do systému.

Pri výbere rukavíc preto doporučujeme
zohľadniť najmä:
- predpokladanú teplotu vody
- charakter činností a potrebu “citu”
- spôsob ich upínania na zápästí
- dizajn
- cenu. 

AKO
SI
VYBRAŤ 

POTÁPAČSKÉ  RUKAVICE
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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 zo 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

Aqualung 2 mm
Admiral ..... 13 Eur
Skvelé 5-prstové rukavice, určené na
potápanie do teplých morí. Dlaňovú
časť tvorí umelá koža typu Amaro.
Rukavice majú veľmi futuristický vzhľad
a svojim dizajnom sa približujú skôr k
motoristickému, než potápačskému
športu. Na zápästí ich istí suchý velcro
zips.

Bare 2 mm Tropic
Glove ....... 21 Eur
5-prstové rukavice z 1,5-2mm hrubého
materiálu, určené predovšetkým do
teplých vôd. Ich dlaňová časť je z dvo-
jnásobne posilneného materiálu.
Elastický patent so zapínaním na suchý
zips. Na uľahčenie nasazovania slúži
všité putko.

Aqualung 5 mm
Thermocline.. 18 Eur
5-prstové rukavice, do chladných vôd.
Materiálom rukavíc je hrubý, až 5
milimetrový ale pri tom pružný penený
neoprén.

Bare 5 mm Kevlar
Cold....... 34 Eur
5 prstov a 5 mm hrubý neoprén sú zák-
ladom týchto rukavíc. Ich konečné urče-
nie je pre potápačov, ktorí z akýchkoľvek
príčin “ničia rukavice” (a nemusia to byť
práve komerční potápači...). Ich dlaňová
časť je doplnená o kevlarom lamino-
vaný materiál s vysokou odolnosťou
proti poškodeniu. Aj keď sú rukavice
trocha tuhšie, veľa vydržia a svojmu
majiteľovi sa odvďačia dlhou život-
nosťou.

Bare 7 mm Thermo-
cline ........... 22 Eur
Veľmi hrúbe rukavice z až 7 milimetrov
hrubého neoprénu. Ich zvláštnosťou je
rozdelenie prstov na 3 časti, keď len
palec a ukazovák sú samostatné.  Aj keď
manuálna zručnosť nie je ich silnou
stránkou, sú rukavice veľmi teplé a pre-
to určené do extrémne chladného
prostredia. 

Easy Dry suché
rukavice....... 96 Eur
Suché potápačské rukavice. Latexová
zápästná manžeta sa nasadzuje na
manžety suchého obleku. 

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


Rukavice

do 
pohody 

Priznám sa, že zo všetkých potá-
pačských rukavíc, ktoré vlastním
(minimálne 3-4 páry) mám najradšej
svoje tenké - tropické. Familiárne
ich nazývam tiež rukavicami “do po-
hody”. Okrem nich nosím aj:
- suché rukavice Kubi
- mokré 7 mm Bare trojprstové
- mokré Cammaro bezšvové
Ale mojimi najmilšími sú rukavice

BARE GLOVE
2mm

Ide o tenké rukavice, ktoré majú na
dlaňovej strane umelú koženku,
ktorá pod vodou nemení svoju
veľkosť a zachováva si svoj tvar a
veľkosť. 
Rukavice sa ľahko nasadzujú,
pričom na zápästí sú opatrené
doťahovacím pásom s velcro paten-
tom. Mám v nich dobrý cit ,
neobmedzenú manuálnu zručnosť
pri ovládaní svojho výstroja, či pod-
vodného aparátu. Pochopiteľne, že
ich funkcia je skôr ochrana pred
odrením či porezaním sa, než pred
chladom.

Cena 17 €
platí až do vydania
ďalšieho eNews

Objednávky prijímame na adrese:
centrum@aronnax.sk

mailto:centrum@aronnax.sk


PREČO NIEKTORÉ
RYBY NEMAJÚ OČI?

V jaskyniach a na iných temných
miestach žijú živočíchy bez očí.
Možno preto, že by boli pre ne v
takomto tmavom prostredí beztak
zbytočné.
V podzemných vodách žijú rôzne
druhy slepých rýb. Keď sú mladé,
majú oči. Neskôr im zrakové
orgány zakrňejú. U dospelej ryby je
miesto, kde boli oči, potiahnuté
kožou.
Tieto ryby sa orientujú tak, že sa 
riadia zmenami tlaku vody a to po-
mocou citlivého systému, ktorý ma-
jú ešte vyvinutejší než iné ryby.
Niektoré druhy využívajú aj
chuťové orgány umiestnené na
pyskoch.
V chorvátskych, slovinskýchja a
bosnianskych jaskyniach žije veľa
hmyzu a obojživelníkov, ako
napríklad pozoruhodný Macarát
jaskynný (Proteus anguinus).
Mladý macarát má oči, ale neskôr
mu miznú. Popritom živočích strá-
ca farbivo a dostáva ružovobielu
farbu.
Macarát sa živí malými žovočích-
mi, ktorých pravdepodobne objavu-
je podľa vlnenia, ktoré vyvolávajú
vo vode.

PREČO POTÁPAČSKÉ
FĽAŠE HRDZAVEJÚ?

Predmety zo železa vždy hrdzave-
jú. Aj oceľ časom hrdzavie, pretože
tiež obsahuje železo. Spôsobuje to
neviditeľný ale nám potápačom do-
bre známy plyn - kyslík, ktorý je vo
vzduchu a vyvoláva hrdzavenie.
Kyslík pôsobí na železo, a tak sa
vytvára oxid železa, látka, v ktorej
sa zlúčil so železom. Táto zmena
prebieha za pomoci vody v podobe
pary, ktorá je vo vzduchu. Preto
predmety zo železa a z ocele na
vlhkých miestach rýchlo hrdzavejú.
Oxid železa je hnedočervený. Je to
farba hrdze. Hrdzavenie pokračuje,
až je celý predmet hrdzavý.
Pretože hrdza nie je odolná, kúsky
zhrdzaveného železa sú potom
krehké a nakoniec sa rozpadnú.
Proti hrdzaveniu bojujeme tým, že
kovové predmety natierame
špeciálnou farbou. 

PREČO MUSÍ  ČLOVEK
SPAŤ?

Znie to neuveriteľne, ale asi tretinu
svojho biedneho pozemského živo-
ta prespíme. Spánok, ktorý mnohý
z nás napriek tomu veľmi obľubujú,
je dôležitý pre naše telesné a
duševné zdravie. 
Dĺžka potrebného spánku nie je u
každého človeka rovnaká. Závisí
predovšetkým od veku a charak-
teru prevládajúcich činností
konkrétneho jedinca.
Novorodenec prespí takmer všetok
svoj čas. Prebúdza sa len v jemu
vzácnych chvíľach, keď ho matka
kŕmi. Postupne sa jeho dĺžka
spánku skracuje. Aj tak však malé
dieťa v predškolskom veku potre-
buje asi dvanásť hodín spánku
denne. 
Dospelému jedincovi postačí se-
dem alebo osem hodín. Niektorým
ľuďom stačí dokonca ešte menej
času. Ale dlho sa bez spánku za-
obísť nemôžeme, to by sme sa
vystavili veľkému nebezpečenstvu.
Keby napríklad človek nespal trid-
sať šesť hodín, začíal by „vidieť“ a
„počuť“ javy, ktoré nejestvujú. Náš
nervový systém by sa celkom
rozrušil a takýto stav by mohol
vážne ohroziť naše zdravie.
A potom - stará pravda vraví, že
spánok je najlepší regeneračný
prostriedok.

PREČO NA ZEMI FÚKA
VIETOR?

Slnko ohrieva zemskú atmosféru a
tým spôsobuje rôzne pohyby vzdu-
chových vrstiev. Tento pohyb masy
vzduchu nazývame vetrom. 
Jednotlivé časti Zeme sa však
ohrievajú nerovnakou rýchlosťou.
V okolí rovníka dopadá slnečné
žiarenie na zem kolmo a preto viac
hreje. V polárnych oblastiach
dopadajú lúče šikmejšie a preto
hrejú menej.
Značná časť tepla, ktorú Zem
dostáva, vyžaruje späť do vesmíru. 
Pohlcované je vodnou parou a pra-
chom v oblakoch, alebo sa odráža
od ľadovcov a snehových polí. 
Teplota sa preto značne mení
podľa miesta zemepisnej šírky,
ročného obdobia a časti dňa.
Keď teplý vzduch stúpa nahor,
vytvára sa podtlak, ktorý sa vy-
rovnáva prílivom studeného vz-
duchu a tak vzniká oblasť
vysokého tlaku. 
Pohyb vzduchu medzi oblasťami
nízkeho a vysokého tlaku vytvára
mohutný prúd - vietor.

FyziológiaFyziológia MeteorológiaMeteorológia ZoológiaZoológia

ChémiaChémia



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
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Výber správneho typu plavidla, je prvým
krokom k spokojnému potápaniu z lode.
Jednotlivé typy korábov majú rozličnú
veľkosť, tvar, prevedenie a pochopiteľne
aj cenu. Sú medzi nimi plavidlá, na
ktorých sa dá bývať, iné poskytujú po-
hodlie len na jeden deň alebo
jednoduché člny, ktoré sú schopné ťa
prepraviť z brehu na lokalitu a späť. Už
v teple a pokoji domova si vyhľadaj loď,
ktorá vyhovuje tvojim požiadavkám a
potrebám. Rozhodovať môže pri tom ich
bezpečnostná výbava, zaužívané krí-
zové postupy a ďalšie kritériá, ktorým
sa budeme venovať v niektorom z
ďalších dielov nášho seriálu.
Kvalifikovaný výber lode predpokladá
zváženie ponúkaných možností a ich
porovnanie s vlastnými potrebami. 

Typy plavidiel

Na potápanie sa používa rozmanitá
škála plavidiel od menších, len niekoľko
metrových nafukovacích člnov, cez pon-
tónové lode a plachetnice s pomocným
pohonom až po veľké výletné jachty
určené pre viacdenné plavby. Loď pre
potápanie by mala spĺňať niekoľko
kritérií:

- Stabilita a bezpečnosť
Plavidlo musí byť schopné dopraviť
posádku a potápajúcich sa pasažierov
na miesto ponoru a späť bez ohrozenia.
V tomto záujme musí mať dostatočne
silný motor, primeraný ku dĺžke plavby
a množstvu záťaže tvorenou potápač-
mi a ich ťažkým výstrojom . Ak je plavid-
lo stabilné, ľahšie sa na jeho palube
oblieka, vstupuje do vody aj vystupuje
späť na palubu.

- Dostatok priestoru
Ustrojovanie sa a ďalšia príprava
skupinky potápačov vyžaduje pomerne
veľký priestor na palube plavidla.
Prehľadné uloženie výstroja, ktoré tiež
vyžaduje svoju plochu alebo špeciálne
stojany či skrinky ho chráni pred poško-
dením. 
Ak by sme rozdelili lode na tri kategórie:
obytné (live-aboards), plavidlá na
jednodňové výlety (day boats) a osob-
né člny (personal boats) tak je zrejmé,
že všetky budú mať svoje vlastnosti
ktorými sa nielen vzájomne odlišujú,
ale vďaka ktorým najlepšie vyhovujú
určitým spôsobom potápania. Vybrať
si môžeš podľa toho, koľko ponorov
plánuješ a akému spôsobu potápania
sa budeš venovať, alebo prípadne aj akú
čiastku si ochotný zaplatiť.

Osobné člny

Sú to veľmi obľúbené malé člny, ktoré
sa obvykle dajú prenajať. Ľahko sa ria-
dia a dobre sa držia aj v drsnejších pod-
mienkach. Ich hlavnou výhodou je slo-
boda ich užívateľov. Správnemu vede-
niu týchto člnov sa môžeš naučiť v niek-
torých kurzoch riadenia a obsluhy
malých plavidiel.
Každá menšia skupina potápačov, ktorá
potrebuje rýchle, prenosné a relatívne
lacné plavidlo používa nafukovacie čl-
ny. Tieto plavidlá majú typickú dĺžku od
3,8 až 6,5 metra, pričom dokážu poslúžiť
4-12 potápačom. Potopeniu týchto čl-
nov bráni ich konštrukcia, ktorá sa typ-
icky skladá z pevného alebo sklada-
cieho dna z laminátu alebo dreva. Po
jeho obvode sú nafukovacie komory
valcovitého tvaru. Nafukovacím býva
aj kýl člna. Pri ich náhodnom prepich-

nutí sa väčšinou poškodí len jedna z
komôr, čo zabráni potopeniu člna. Na
zadnú, pevnú časť člna sa väčšinou
pripevňuje závesný lodný motor.
Do tejto kategórie môžeme zahrnúť
kratšie motorové člny, rôzne druhy pon-
tónov ale aj menšie plachetnice. Ich
dĺžka býva od 4-7 metrov a slúžia k
plavbám na kratšiu vzdialenosť zvyčaj-
ne  jednodňových výletov. Väčšina lodí
tohto typu poskytuje dostatok priestoru
pre obliekanie a prípravu na ponor. 

Lode na denné výlety

Tieto lode prepravujú potápačských
pasažierov na vybrané miesta, vzdia-
lené maximálne na deň cesty. Musia
mať podobne ako v predchádzajúcom
prípade patričný certifikát a ich operá-
tor platnú licenciu.  Niekedy, najmä mi-
mo sezónu sa za týmto účelom využíva-
jú aj väčšie obytné lode. 
Aj keď na nej potápači neprespávajú,
často poskytujú doplnky, schopné potá-
pačom spríjemniť pobyt na palube.
Jedny zaň budú považovať jednoduchú

kuchyňu a teda aj možnosť teplého obe-
da so samoobslužným spôsobom stolo-
vania alebo minibar s chladenými nápo-
jmi či horúcim čajom a kávou. Stoluje
sa v tieni salónu ale aj pod holým nebom
na palube, čo je samo o sebe myseľ
veľmi osviežujúcim prvkom. Menšie
lode môžu ponúkať obyčajne len nápo-
je a sendvič.
Inou nie celkom zanedbateľnou výhodou
sú ozajstné toalety či sprchy s teplou
vodou ako aj možnosť diskrétneho pre-
zliekania sa do plaviek či z neoprénu. 
Obyčajne na palube nie je kompresor,
preto lode nesú so sebou na denný
výlet dostatočný počet fliaš úmerný
množstvu potápačov a plánovanému
počtu ponorov. 
Táto zdanlivá nevýhoda denných lodí sa
však spätne vracia vo forme kľudu a po-
hody na palube bez rušivého a často
veľmi nepríjemného pachu generátorv
elektrického prúdu a hluku kompresorov
na plnenie fliaš. Rovnako aj vôľu potá-
pať s kyslíkom obohatenou zmesou
Nitrox je potrebné zahlásiť vopred, ešte
na súši, kde je základňa prevádzko-

Zvyčajné druhy a typy potápačských plavidiel



vateľa.
Výhodou plavidiel určených pre denné
výlety je pomerne veľká flexibilita.
Ponuka poskytovateľov  potápačských
služieb je obyčajne dostatočne pestrá,
preto si ako záujemca môžeš vybrať z
viacerých alternatív. Ak sú nimi lode
dostatočne rýchle, môžu byť veľmi ope-
ratívne a prispieť tak k pozitívnym
zážitkom z potápania. V neposlednom
rade môže byť jazýčkom na váhach pri
výbere plavidla aj cena, ktorá býva v prí-
pade denných lodí aj v prepočte na
uskutočnené ponory podstatne nižšia
ako u live-aboard plavidiel.

Obytné lode

Patria sem dobre vybavené plavidlá,
prispôsobené dlhšie trvajúcemu poby-
tu na vode mimo bezpečie prístavov. Ich
anglický názov "Live-in" naznačuje, že
ide často o veľké, až 30 metrové lode
pre väčší počet cestujúcich, ktorí na
nej prebývajú 7-10 dní. Často sú to bý-
valé rybárske, nákladné alebo inak
komerčne využívané lode, prerobené na
potreby potápačských safari. Ich ma-
jitelia ich zvyčajne v týždňovom rytme
prenajímajú špecializovaným cestovným
kanceláriám a väčším potápačským
školám. Okrem komfortného bývania,
často len v dvojposteľových kajutách,
poskytujú celodennú stravu formou

samoobslužnej jedálne a pohodlie lod-
ného salónu s malým audio-video
zábavným centrom.
Na palube týchto lodí sú komoresory aj
zariadenia na miešanie dýchacích ply-
nov pre väčšie hĺbky za hranice
rekreačného potápania. Na niektorých
hojne navštevovaných oblastiach sa
takýmto korábom môže prihodiť, že
vzhľadom na sťažené kotvenie, prí-
tomnosť ďalších plavidiel či hustú pre-
mávku sa manévrovacie schopnosti
týchto lodí prudko znižujú. Na potá-
panie, či výstup na móla prístavov mu-
sia preto využívať presun s pomocou
malých nafukovacích člnov. 
Tie najluxusnejšie z nich dokážu po-
hodlne a so všetkým komfortom pojať
aj 10-30 potápačov. Takéto plávajúce
hotely mávajú na svojich horných
palubách aj malý bazénik a v útrobách
okrem veľkých klimatizovaných kajút s
vlastnými kúpelňami a ďalším sociálnym
zázemím aj minilaby na vyvolávanie fo-
tografií, počítačové centrum a podob-
ne. 
Najväčšou prednosťou obytných lodí je
nezrovnateľne väčšie množstvo
ponorov, ktoré je možné absolvovať.
Nezriedka sa na týchto plavidlách potá-
pa až 4 razy denne. Inou výhodou je
pomerne veľký rádius, ktorého dosah
siaha často až do nedotknutých oblastí
a národných parkov ďaleko od pevniny.

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 “otcov a detí” na palube M/Y
Naval na začiatku prázdnin. Plavbu realizu-
jeme každoročne, aj keď nám tí chalani ne-
jako rastú do výšky, zatiaľ čo my viac do
šírky.
www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_chorvatsko_deti.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_deti.php
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_egypt.php


Termín
13.-14.5.2011
Termín
13.-14.5.2011

GRUENER SEE / AUT
Potápanie na unikátnej lokalite v AlpáchPotápanie na unikátnej lokalite v Alpách

GRUENER SEE / AUT
Že vysokohorské potápanie v Rakúsku
patrí k najkrajším sladkovodným
lokalitám sveta niet pochýb. Ale jedno
jazero ešte vytŕča ponad tento skvelý
priemer. Je ním smaragdový skvost v
Steierských Alpách - Grüner See. 

Logistika

Cestovať budeme vlastnými autami.
Rakúske diaľnice sú bezpečné a po-
hodlné. Jazero nie je ďaleko, “len” pár
hodín. Zo Slovenska vyrazíme v piatok
skoro ráno tak, aby sme boli na polud-
nie vo vode.  Ubytujeme sa a predpok-
ladáme, že v máji dobre padne aj
prechádzka do okolia. 
Ďalší deň je sobota, kedy očakávame
príchod hordy potápačov, ktorí na
Gruener See  prichádzajú v tomto ob-
dobí hoci aj cez pol Európy. Ale my
budeme vo vode ako prví!

Strava a ubytovanie

Ubytujeme sa v útulnom horskom pen-
zióne s rodinnou atmosférou. Okrem
bývania samozrejme dostaneme aj
skvelé raňajky a na obed si dáme niečo
rakúske - napríklad vyprážané slonie
ucho so zemiakovým šalátom. 

Potápanie v horách zjara

Potápanie v týchto horských jazerách
hoci aj v májovvom období znamená,
že voda na povrchu bude mať max-

imálne 10 stupňov a v hĺbke klesne až
na 6-7 stupňov Celzia. Na výjazd pre-
to z potápačského hľadiska pozývame
najmä potápačov, ktorí vlastnia suché
obleky. 
Výjazd je však skvelou príležitosťou si
takéto obleky zapožičať a pod naším ve-
dením sa naučiť ich aj používať. Radi
Vám poradíme a obleky požičiame. 

Čo zažijeme

Jazero patrí medzi najčistejšie vody
sveta. Viditeľnosť okolo 50 metrov
sa v tomto jazere považuje za nor-
málnu! Voda z ľadovcov sa na jar zbiera
v údolí, kde zaplaví aj časti, ktoré  sú
po zbytok roka zvyčajne na suchu. A tak
okrem neuveriteľnej čistoty vody zažiješ
aj jedinečné potápanie medzi zelenými
kríkmi, budeš si môcť sadnúť na lavičku
či sa “prejsť” po horskom chodníku.
Farba vody dala jazeru jeho “zelený “
názov - Grüner See. 

A čo nepotápači

Ani tí neprídu skrátka. Okolie jazier
lemujú turistické chodníky a prekrásna
príroda.

Požičiame TiPožičiame Ti
suchý potá-suchý potá-
pačský oblekpačský oblek



Väčšina slovenských
potápačských škôl re-
alizuje prvé ponory 
s nováčikmi tohto špor-

tu  v našich sladkovodných vodách.
Vstup do vody aj výstup z nej pri tom
býva takmer bez výnimky priamo z bre-
hu brodením, po schodíkoch či vo výn-
imočných prípadoch po rebríku.
Už prvý zájazd na more stavia takto
vyškolených potápačov pred novú sku-
točnosť, nakoľko mnohé miestne potá-
pačské základne využívajú na trans-
port potápačov ku lokalite gumené na-
fukovacie člny. 
Cieľom nasledovných riadkov je poskyt-
núť niekoľko dobrých rád a trikov, ktoré
súvisia s týmto spôsobom potápania a
zachovať tak dobré meno našich potá-
pačských škôl a slovenskýchj inštruk-
torov. 
Neradi by sme dali príležitosť miest-
nym Divemasterom na úškrn, ktorý sa
občas objaví na ich tvári pri pohľade na
našinca, ktorý padá do vody ako pytel
zemiakov, či sa pokúša vyškriabať do
člna s kompletne nasadeným výstro-
jom vrátane 10 kilogramov olova za pá-
som....

Pripraviť sa ...

S pomocou svojho partnera si nasaď
celý výstroj a posaď sa na okraj člna tak,
aby päta fľaše a časť tvojej zadnice
prečnievali cez jeho okraj. 
Z tejto pozície by si už mal byť schop-
ný jednoducho zdvihnutím nôh a s po-
mocou niekoľkých fyzikálnych zákonov
spadnúť prevalom  vzad do vody. 
Ale najskôr všetok svoj výstroj pouk-
ladaj smerom pred telo tak, aby po
opustení člna nič neostalo za tebou.
Zapažením ľavého ramena oblúkom
smerom vpred, si pritiahni ku telu kon-
zolu s prístrojmi, ktoré si precízne ulož
do lona. 
To isté učiň aj s pravou stranou v prí-
pade, ak máš dajakým spôsobom
pripevnenú o telo baterku či inú súčasť
výstroja. 
Teraz venuj pohľad plutvám a ubezpeč
sa, že sú voľné na dne člna. V slobod-
nom pohybe im môže brániť čokoľvek,
čo sa môže povaľovať na dne člna (vak,
iné plutvy, kufrík s kyslíkom, palivová
bandaska , kotva ...). 

?! Pozor ?!

Nafúkni si svoju vestu dostatočne tak,
aby si mal na hladine pozitívny vztlak.
Zvyčajne pre to nie je potrebné nafúknuť
celý kompenzátor. Pozri sa vzad po-
nad obe plecia či je pod tebou priestor
dopadu voľný. Ubezpeč sa, že všetci
potápači, ktorí vstúpili do vody pred
tebou sú dostatočne vzdialení od pred-
pokladaného miesta prevalu. Teraz si
podrž ľavou rukou oktopus a konzolu
tesne pri tele. Opačná ruka zaisťuje
dlaňou druhý stupeň regulátora a prsta-
mi masku tak aby po dopade nedošlo
ku ich posunutiu. Takto si nachystaný
na vlastný vstup do vody. 

Teraz !!!

Ak realizuješ skupinový ponor z malého
člnu, ktorého rovnováha sa môže ľahko
vychýliť, môže byť praktickým odpočí-
tavanie momentu prevalu. Na pokyn
Divemastera či najskúsenejšieho potá-
pača padni smerom vzad. Počas
prevalu udržuj pokrčené kolená 

pritiahnuté ku hrudi.
Či už ukončíš celý 360 stupňový obrat
pod vodou alebo nie, jednoducho re-
laxuj, pokojne dýchaj a počkaj kým ťa
vztlak kompenzátora nevynesie na hlad-
inu. Potom si skontroluj vlastný výstroj
a lokalizuj svojho partnera. Po výmene
signálov O.K. so svojim druhom alebo
s posádkou člna sa priprav sa na zos-
tup zvyčajným spôsobom.

Ak je čln preplnený

V niektorých prípadoch, najmä ak sa
plaví na malú vzdialenosť od základne
býva čln často preťažený. V takto "pre-
plnenom" plavidle nie je jednoduché si
nasadzovať výstroj. 
V takom prípade môže byť výhodnejšie
si celý už skompletizovaný postroj ho-
diť do vody a na to pripraveným úväzom
či karabínou pripevniť o bok člna. 
Potom sa nasadia plutvy a maska a
pokračuje pádom do vody.  Pohodlné
nasadenie výstroja vo vode by už po-
tom nemalo byť pre dobre vyškoleného
potápača problémom.

Vstup do vody z malého člna  - prevalom vzad



Termín
28.4.-1.5.2011
Termín
28.4.-1.5.2011

KRAKOW NA 1. MÁJA
Potápačsko - mestský výjazd Potápačsko - mestský výjazd 

KRAKOW NA 1. MÁJA
Prvý májový víkend sme sa
rozhodli stráviť zmysluplne. A
aby naše ženy-sestry-babky
neprišli skrátka a nevraveli, že
sa len potápame, vymysleli
sme si výlet za pamätihod-
nosťami Krakowa.  

Logistika
Štvrtok večer 28. apríla 2011 vyrazí-
me a presunieme sa na Oravu, kde si
zaplávame v prírodnom termálnom
kúpalisku v Oraviciach. Tam aj pre-
spíme a po výdatných raňajkách v pia-

tok precestujeme za približne 3,5-4
hod do Poľska k osade Jaworzno. Tu
sa ponoríme na základni Grodek. 
Potom čo sa do sýtosti vypotápame,
sa popoludní presunieme (približne
1,5 hod autom) do Krakowa.
Nasledovať bude ubytovanie sa, spr-
cha, večera a vyrazíme do nočného
Krakowa. 
Nasledujúci deň, v sobotu 30. apríla
bude pre "civilistov" (rozumej nepotá-
pačov) na programe prehliadka
kráľovského mesta Krakow. My potá-
pači zamierime k lomu, ktorý je pria-
mo v meste. Ale popoludní sa pocho-
piteľne pridáme k ostatným - veď
hrad Wavel je pamiatkou svetového

rangu. Aj ďalšiu noc prespíme v
Krakowe.
Posledný deň, v nedeľu 1. má-
ja, sa presunieme do nie veľmi
vzdialenej Wieliczke. Tu
navštívime ďalší svetový unikát
- známu soľnú baňu. A potom
nás čaká už len 400 km dlhá
cesta domov. 

Potápanie
Prvý ponor v Jaworzne bude na
sladkovodnej lokalite, ktorá je známa
najmä perfektným zázemím.
Prístrešky, podložky a rebríky zvyšujú
pohodlie
potápačov. Pod vodou uvidíme
obrovské potopené bagre a ďalšiu
ťažobnú techniku. Dno v maximálnej
hĺbke 19 metrov je pokryté hrubým
pieskom. Očakávať je možno "čer-
stvú" vodu 15-8 stupňov Celzia, ale
za to skvelú viditeľnosť.

Jazero Zakrzówek v Krakowe je prak-
ticky v centre mesta. Ide o zatopený
lom,v ktorom sa v minulosti ťažil
vápenec. Napriek tomu, že je len pár
sto metrov od miestneho Tesca prek-
vapí čistou vodou, skvelým prístupom
do vody a obrovskými rybami.
Viditeľnosť pod 25 metrov sa však
značne zhoršuje vrstvou vápencové-
ho kalu. Povráva sa, že pod ňou žije
tajomný Kraken, ktorý unáša so
záľubou mladé dievčiny....

Krakow
Krakow, perla poľských miest, je
tretím najväčším mestom Poľska a je

súčasne aj jedným z najmalebnejších
miest s tisícročnou históriou a s mno-
hými pamiatkami, ktoré sú pod ochra-
nou UNESCO. Budeme mať možnosť
spoznať hlavné námestie Rynek
Glówny, bývalú židovskú štvrť
Kazimierz, obrovské obchodné cen-
trum Krakowskú galériu a
Sanktuárium Božieho milosrdenstva.
Kultúrnym pokrmom sa môžeš
nabažiť v divadle Juliusa
Slowackiego. 
Vynechať sa samozrejme nedá
kráľovský zámok na kopci Wawel,
ktorý sa vypína na nábreží rieky
Wisla. Chráni ho socha draka,
Wawelského smoka. Monumentálne
sú najmä: obrovský gotický chrám
Baziliky sv. Panny Márie, Jagellonská
univerzita a národná svätyňa Poľska
Wawelská Katedrálu. Za zmienku tiež
stoja: najstaršie nákupné centrum na
svete "Odevná sieň", renesančná bu-
dova Sukienice, kde majú svoje malé
obchodíky najrôznejší remeselníci a
drobní trhovníci, pomník poľského
literáta Adama Mickiewicza či už
spomínaná soľná baňa Wieliczka. 



Do radu sirény patrí jeden druh z če-
lade dugongovité - Dugong Dugong,
tri druhy z čeľade Lamantínovité -
Amazonský, Floridský a Africký
lamantín. K sirénam sa radí aj
Stellerová morská krava, druh ktorý
bol vyhubení na prelome 17. A 18.
storočia. Sirény sú unikátne, sú to
jediné morské cicavce ktoré sú byli-
nožravé. 
Pomenovanie sirény pochádza z
gréckej mytológie. Označovali sa tak
stvorenia na pol ženy, na pol vtáky
ktoré svojimi ľúbostnými piesňami vá-
bili námorníkov na mori. Taktiež sa
zdá, že práve sirény dali vzniknúť mý-
tom o morských pannách. 

Rozmiestnenie po svete

Dugongy sa vyskytujú v 37  aquatóri-
ach sveta, od východného pobrežia
Afriky až po Vanuatu približne medzi

26 stupňami  severne a
južne od rovníka, zahrnu-
júc červené more,
Indický a Tichý oceán.

Bohužiaľ, už vymizli alebo sú
ohrozené v miestach ako  Maurícius,
Taiwan, západ Srí Lanky, Maledivy ,
Japonské ostrovy Sakishima Shoto,
ústie Pearl River v Honkongu,
niekoľké ostrovy Philippín, Vietnam,
časti Cambodie. No stále sú po-
zorované vo veľa krajinách sveta.
Nanešťastie,  väčšinu z nich tvoria
krajiny rozvojové, ktoré nemajú
dostatok finančných prostriedkov na
výskum alebo ochranu týchto tvorov. 

Trocha anatómie

Plutvy a chvost majú podobný ako
delfín, až na chrbtovú plutvu ktorú ne-
majú.  Na rozdiel od delfínov, pri
ktorých sa často vedia rozpoznať jed-
notlivci na základe fyzických znakov,
väčšina dugongov je rozpoznateľná
len vďaka jazvám od klov alebo vrtúľ
motorových člnov. Dugongy sú

príbuzní lamantínov,  sú si podobní
vzhľadom aj chovaním ale chvost
dugonga je podobný veľrybiemu,
naopak chvost lamantína je viac
zaokrúhlený. 
Dugongy môžu žiť až sedemdesiat
alebo viac rokov. Vek sa odhaduje
počtom vrstiev na ich kloch, podobne
ako pri letokruhoch v kmeni stromov.
Samce môžu mať kly až dvadsaťpäť
centimetrov dlhé. Na povrch sa začnú
prerezávať po puberte u samcov a v
malom prevedení u starších samíc.
Nevidia veľmi dobre, ale verí sa, že
veľmi dobre počujú v úzkom
zvukovom rozsahu. Uši majú bez
klapiek a lalôčikov, po stranách hlavy. 
Na vrchu hlavy majú pár nozdier
ktoré majú ventily, aby sa im do nich
nedostala voda počas ponoru.
Ponárajú sa približne na 5- 6 minút.
Samozrejme, dĺžka ponoru závisí od
telesnej aktivity, takže keď dugong
odpočíva , môže vydržať pod vodou
aj 10 minút a naopak. Niekedy dýcha-
jú tak že "stoja" na chvoste s hlavou
nad vodou.  

Cesta evolúcie

Aj keď sa to zdá na prvý pohľad čud-
né,  najbližší príbuzní sirén sú slony.
Mali spoločného predka ktorý sa pre-
háňal naprieč oceánmi. Vedci veria,
že sa sirény  vyvinuli zo slonov pred
60 miliónmi rokov. Slony zdedili lebku
z dutých kostí a tuk ktorý obkolesuje
základ chobota. Nad dýchacími ces-
tami majú okrem tuku aj  chrupavky,
ktoré im umožňujú zosilniť zvukové
vlny nízkej frekvencie. Takouto vy-
moženosťou sú okrem iných, ob-
darené aj sirény. V Apríli 1997 štúdi-
um DNA preukázalo, že sa dugongy a

lamantíny oddelili ako dva rôzne
druhy pred 22 miliónmi rokov.  

Tráva naša každodenná

Dugongy sa pasú na podvodnej tráve
cez deň aj v noci. Nie nadarmo sa im
hovorí aj morské kravy. Trávu  vyko-
reňujú citlivým ochlpeným rypákom a
ich hrubými perami. Uprednostňujú
trávi s nízkym obsahom vlákniny,
vysokým obsahom dusíka a tie ktoré
sú ľahko stráviteľné. Svoju vegetar-
iánsku stravu si niekedy náhodne
obohatia bezstavovcami ako sú mno-
hoštetinavé červy,  mäkkýše atď.
Rozmiestnenie morskej trávy závisí
od dostupnosti svetla a typu podložia,
sedimentu. V oblastiach s veľkým po-
hybom a miešaním sa vody, kde je
voda kalná, sa vodná tráva sústreďu-
je v oblasti medzi najvyšším a naj-
menším prílivom , no inak sa môže
nachádzať aj hlbšie ako 30m.
Dugongy sa vedia  ponoriť až do
hĺbky 39m ale väčšinu času trávia v
pobrežných vodách, nie hlbšie ako
10m.

Keď príde láska 

V období ruje skupiny samcov pre-
nasledujú samice ktorým nechtiac
spôsobia jazvy od klov. Samice majú
svoje prvé mláďa keď sú staré 6 až
17 rokov a potom majú mláďatá len
raz  za 2.5 až 5 rokov. Samica rodí
jedno mláďa po približne 14 mesia-
coch gravidity.  Novorodenec je dlhý
okolo 1,2 metra váži okolo 30kg a do-
jčí sa 18 mesiacov alebo dlhšie.
Nepredbieha matku a pohybuje sa
okolo jej chrbtu. 
Zatiaľ, bolo v Austrálii úspešne od-

Dugong Dugong - Dugong obyčajný



chované jedno osirelé mláďa. Chovať
dugongy vo vodných parkoch, je
drahé jednak kvôli dlhému obdobiu
dojčenia, a tiež kvôli ich strave.
Pestovanie morskej trávi mimo jej
bežného prostredia nie je
jednoduché. 

Migrácia 

Dugongy sa môžu presúvať na veľké
vzdialenosti, cestovať sami alebo s
mláďatami kvôli potrave. Zdá sa že
majú dobrú pamäť na zapamätanie si
oblastí a trias pretože satelitné sle-
dovanie ukázalo, že sa vracajú stovky
km do špecifických lokalít. Väčšinou
vytvárajú stáda čítajúce 6 a viac jed-
incov. Obrovské zoskupenia so
stovkami jedincov sú však v dnešnej
dobe stále zriedkavejšie. Aby populá-
cia prosperovala musí sa aspoň 95%
jedincov dožiť viac ako jedného roka.
Teda maximálna prístupná mortalita,
spôsobená ľudským pričinením je 1
až 2% dospelých samíc ročne. No

pôsobením všetkých vonkajších fak-
torov početnosť populácie často
kolíše. V roku 1986 bolo len v južnej
oblasti Veľkej útesovej bariéry okolo
3.500 zvierat, neskôr 1700 a v roku
1999 až 4000. 
Letecké prieskumy preukázali veľké
kolísanie v počte dugongov na  dl-
hých úsekoch pobrežia, ktoré môže
byť spôsobené jedine ich presunmi
vo veľkom množstve. Jedna z
možných príčin tohto  migrovania je
dostupnosť morskej trávy. Dugongy
nežijú striktne len v morskej vode,
často sa vydajú aj do riek. Boli po-
zorovaný väčšinou v rozsahu 600 m
od ústia potoka, ale niektorí cestovali
až  15 km hore prúdom. Jedinec sle-
dovaný v Shoalwater Bay (Austrália)
strávil takmer 3 mesiace na malom
území, kde bol iba 5 metrov široký
úsek morskej trávy. Veľkosť plochy
kde sa nachádza tráva nie je teda pre
dugongy rozhodujúca.  Hodnotu trávy
taktiež hodnotia podľa jej veku a či je
dostatočne pohodlná ako posteľ. 

Sledovanie Dugongov

Z lietadla
Jeden z najefektívnejších a
najspoľahlivejších spôsobov ako štu-
dovať rozmiestnenie a hojnosť
dugongov v populácii je počítať s
využitím leteckých snímok. Tieto
snímky boli prvý krát použité v roku
1970.
Dugongov hľadajú vedci sediaci na
každej strane lietadla. Každý po-
zorovateľ vidí dvesto metrov široký
pás mora na oboch stranách lietadla.
Stroj lieta v konštantnej výške( okolo
137 m.n.m.) a rýchlosti(185km/h)
podľa vopred stanovených trás.
Výskumníci sa stále snažia zlepšiť
svoj odhad počtu jedincov z leteckých
snímok. No nie je to jednoduché. Ak
sú dva jedince  na hladine a ďalšie
štyri pod vodou, tak sa len ťažko dajú
počítať. Aby sa merania stali presne-
jšími urobili vedci pokus so sklolam-
inátovým dugongom. Tohto tvrdého
krásavca použili na zmeranie hĺbky, v
ktorej sa ešte dugongovia dajú spo-
zorovať z lietadla, a to aj vo vodách s
rozdielnou mierou kalu, turbulencie,
skrátka  za rozdielneho stavu mora.
Tento pokus vedcom umožňuje
stanoviť aký dlhý čas môžu byť
dugongy viditeľní počas leteckého po-
zorovania vo vodách rozličnej po-
vahy. 

Satelitom
Pokroky v technológii , spolu z vy-
naliezaním vedy umožnili sledovať
dugongy použitím satelitov. Prístroj je
pripojený na satelitný vysielač ktorý
posiela signály do satelitu. S použitím
GPS technológie, teraz môžme lokali-
zovať dugongy 24 hodín každý deň,
pár metrov od ich aktuálnej pozície.
Táto technológia poskytne nové

pohľady nato ako  používajú lôžka z
trávy a iné aspekty ich života.
Na označovanie, pracovníci v malom
člne využívajú zvuk jeho motora, aby
presunuli zviera do plytčej vody.
Okolo hlavy a plutiev mu dajú sieť, a
okolo chvosta mu uviažu opasok s
vysielačom. 
Následne zviera pustia na slobodu.
Keď sa vedci rozhodnú získať opasok
s vysielačom späť, musia sa dostať
do vzdialenosti približne päťsto
metrov od dugonga a opasok diaľko-
vo odpojiť. Vysielač ostane plávať na
hladine kým si po neho výskumníci
neprídu.

Dugongy dnes a zajtra

Dugongy majú  prirodzených predá-
torov, ale žraloky, krokodíly a kosatky
sa prikrmujú len mláďatami.  Sú
ohrození prírodnými
katastrofami(tropické búrky),
chemickým a akustickým znečis-
tením, rozvojom pobrežných oblastí,
lodnou dopravou, zachytením v ry-
bárskych sieťach, sieťach na žraloky
a  lovom.  Teda, hlavne činnosťou
človeka. The World Conservation
Union (IUCN) má zriadený zoznam

dugongov , ako zvierat náchylných na
vyhynutie v celosvetovom meradle
pretože počty divokých dugongov na
celom svete poklesli najmenej o 20%
za posledných 90 rokov( približne 3
generácie).
Lov dugongov je nelegálny, no aj tak
tu je. Pôvodne boli dugongy aj iné
sirény súčasťou jedálnička a kultúry
mnohých domorodých kmeňov.
Dneska sú výrobky z nich na čiernom
trhu. Je tu ale 
zopár výnimiek.  Niektorí pôvodní
obyvatelia Austrálie- Aboriginci,  po-
važujú dugongov ako dôležitú súčasť
ich domorodého života. Skutočnosť
že ich mäso a olej patrí medzi najcen-
nejšie tradičné potraviny domorodcov
na pobreží, je v podstate všeobecne
uznávaná.  Lov  sa tu koná len na
základe povolenia od morského
parku Veľkej útesovej bariéry s výn-
imkou v špecifických zónach ktoré
boli vytvorené vedúcimi
spoločnosťami kvôli ochrane zvierat. 

Použitá literatúra:
Dugongs in the Great Barrier Reef,
LAWLER Ivan
Dugong Status Report and Action
Plans for Countries and Territories,
MARSH Helene
Oceánografia, Harold V. Thurman a
Alan P. Trujillo
National Geographic web page
magazín GEO

Zo zahraničných materiálov pripravila
Katarína Linczényiová 



MASKU SI PRITLAČ NA TVÁR BEZ POPRUHU A VDÝCHNI
CEZ NOS. AK SA MASKA PRITIAHNE A NIE JE MOŽNÉ CEZ

ŇU ĎALEJ NASÁVAŤ VZDUCH, BUDE 
PRAVDEPODOBNE VHODNÁ

AK IZOLUJEME OKO OD
VODY OPäŤ VIDÍME JASNÝ
OBRAZ PREDMETU - ALE
AKOBY LUPOU O 1/3
ZVäČŠENÝ. SÚČASNE SA
NÁM PREDMETY JAVIA O       

1/4 BLIŽŠIE

ÁNO, 
AK POD VODOU
OTVORIM OČI,

VIDÍM ROZ-
MAZANE

TREBA SI VEDIEŤ VYBRAŤ VÝSTROJ KTORÝ
POMÁHA SA POHY-

BOVAŤ POD
VODOU AKO RYBA.
MASKA, TRUBICA A 

TVORIA ZÁKLADNÝ VÝSTROJ.

OKO JE PRISPôSOBE-
NÉ NA POZERANIE SA
NA VZDUCHU. LÚČE SA
LÁMU PRI PRECHODE
CEZ REDŠIE PROSTRE-
DIE DO HUSTEJŠIEHO 
A OBRAZ JE OSTRÝ

SVETELNÉ LÚČE SA PRI
PRECHODE ZO VZ-

DUCHU DO VODY LÁMU.
POZRITE SA AKO SA

TÁTO PALICA JAVÍ NA
HLADINE AKOBY

ZLOMENÁ 

?!

PROBLÉMOM VIDE-
NIA POD VODOU

JE, ŽE SME
ZVYKNUTÝ VNÍMAŤ
SVET OKOLO NÁS

CEZ VZDUCH

DOBRÉ JE SI VYBRAŤ
MASKU, KTORÁ TI
UMOŽŇUJE BEZ
PROBLÉMOV STISNÚŤ
NOS. POVIEM TI, NA ČO

JE TO DOBRÉ

POD VODOU, KEĎ SÚ
HUSTOTY OKA  A VODY
PRIBLIŽNE ROVNAKÉ,
JE LOM SVETLA MENŠÍ
A OBRAZ SA PREMIETA
ZA OKOM A ZDÁ SA
NEJASNÝM 

OD PRVÝCH OKULIAROV, KTORÉ POUŽÍVALI POLYNÉZANIA  AŽ PO KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY
BOLO STVORENÝCH MNOŽSTVO ROZLI ČNÝCH MASIEK KTORÉ ZAKRÝVAJÚ OČI AJ NOS.
JE DOBRÉ SI VYBRA´T MASKU, KTORÁ NAJLEPŠIE PRILIEHA NA TVOJU TVÁR. ROZHODNE
SI NEVYBERAJ MASKY, KTORÉ ZAHŔŇAJÚ AJ ÚSTA,  ALEBO SO ZABUDOVANOU TRUBKOU.



SEDIMENT - 
alebo moje 

fotografické 
začiatky

Je sobota 10:00.Sedíme v autách a
snažíme sa o ľahostajný výraz tváre,
odrážajúc pritom nevraživé pohľady
peších turistov, ktorým sa prítomnosť
áut a smogu na horskej ceste vôbec
nepáči. 
Mierime totiž na Velické pleso, cieľ
nášho ponoru. Som silne vzrušený a
plný očakávania. Nielen, že sa bu-
dem potápať na výsostne atraktívnom
mieste vo výške okolo 1660 metrov
nad morom, ale moja potápačská kar-
iéra dnes zažije aj inú premiéru. Bude
ňou zrod novej hviezdy na nebi
slovenskej podvodnej fotografie. 

Mám aparát s vynikajúcou optikou,
nový vodotesný box značky "Plastic
Extra", exkluzívny suchý oblek, kom-
penzátor typu "crowckie" a odhod-
lanie zmeniť históriu. 

Hoci je počasie s modrou
oblohou a zasneženými
vrcholmi velikánov
vynikajúce, poučenie

pred ponorom pre stúpajúce napätie
nevnímam. Zachytávam len Paľove
slová o minimálne 15 metrovej
viditeľnosti. Ktosi tiež rozpráva o
SEDIMENTE po stáročia sa ukladajú-
com na dne, podľa ktorého a rádiovo-
karbónovou metódou určujú rôzne
dôležité údaje. 
Ďalej nepočúvam - vyváženie bolo
predsa vždy mojou silnou zbraňou.
Ide sa do vody!

S rituálom agenta 008 si pripravujem
techniku a naťahujem hrubé rukavice.
Znervózniť ma nemôže ani netrpe-
zlivé volanie mojich partnerov, ktorí
ma už 10 minút čakajú v 3-stupňovej
vode. Som predsa v All Stars!
Profesionálny výraz z mojej tváre
zmizol hneď potom, čo sa mi nad
hlavou zavrela hladina plesa.
Nechápal som, prečo ten návlek,
ktorý mám na tele nesie názov "suchý
oblek". 
To čo mi žeravými prúdmi stekalo po
tele pot rozhodne nebol. Fotoaparát v
ruke náhle začal pôsobiť ako
staroveká kamenná kotva a mojej
snahe dostať sa späť k hladine
nepomáhalo ani okamžité nafuko-

vanie môjho špičkového kompenzá-
tora. 

Moji partneri Robo s Mirom zvolili
mne neznámy smer plavby. Pohľad
na manometer  s bleskovo unikajúcou
zásobou vzduchu mi pripomenul kapi-
toly o hyperventilácii. Dýchajúc ako
dostihový kôň som usilovne kopal no-
hami a snažil sa udržať aspoň na
dohľad mojim druhom a takmer v
okamihu som sa ocitol osamotený. 

Silou vôle som sa skoncentroval a s
nadľudským úsilím sa mi podarilo v
SEDIMENTE stabilizovať aparát,
ktorého obal stvrdol ako kus ľadu.
Konečne - exponoval som snímok.
Zbytok ponoru som sledoval len jed-
iný cieľ, ktorým bolo udržanie pri živ-
ote syna mojej matky. 

Po heroickom výkone som vyliezol z
vody a ochotne odpovedal na zve-
davé otázky náhodne sa prihliadajúci-
ch divákov. S nadhľadom profe-
sionála som slečnám vysvetlil, že
cieľom môjho ponoru bolo nájsť a
zdokumentovať už takmer vyhynuté
živočíšne druhy našich veľhôr. 

Doma po vyvolaní filmu som bol
spokojný. Môj prvý snímok dostal
pochopiteľne názov - Sediment.

Morbídny
Dvaja potápači počas ponoru. Jedného z nich začne krvilačný žralok trhať na
kúsky. Druhý z potápačov zodvihne jednu z jeho oddelených rúk a zvolá: „neboj
sa, všetko dobre dopadne....držím ti palce“!

zaslal Peter z Rače
Stránku pripravujeme v spolupráci s redakciou 

slovenského potápačského portálu www.scuba.sk

Čakanie na príliv

Potápačský vtip

Citáty a výroky
Nezabudnuteľná Šaňova hláška:
Pred mnohými rokmi sme končili ponor pod ľadom na Kuchajde. Opierajúc sa
lakťami o okraj vysekanej dieri, celkom stuhnutí a trasúc sa od zimy (pocho-
piteľne sme mali na sebe Neoflexi - mokré obleky a mizerné ponožky....) sme
pozorovali dvojicu bežcov, ktorí v rukaviciach a s čiapkami hlboko zarazenými
na uši obiehali okolo. Šaňo s drkotajúcimi zubami a ledva artikulujúc zahlásil:
"že sa im chce v takejto zime behať! ......idiotom"

zaslal Igor z Bratislavy

Originál spomínanej snímky

http://www.scuba.sk


Ukázali sme im - čo je potápanie

5 tipov na akcie centra Aronnax - Apríl 2011
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 6. apríla o 18:30.

Vysokohorské potápanie – Rakúsko
9.-10. apríl 2011. Memorial Dive.
Začiatkom apríla pôjdeme na víkend potápať do oblasti
Salzkammergut v Rakúsku. Výjazd je na dva dni s pres-
paním v perfektnom penzióne. Okrem vysokohorského
potápania v studenej (ale nesmierne priezračnej) vode si
istotne užijeme aj typický rakúsky obed so šniclom a zemi-
akovým šalátom. A zaspomíname si na našich kamarátov.

Krst knihy a GardenParty, Bratislava
15. apríla 2011
V piatok podvečer 15. apríla budeme na základni Aronnax
v Domčeku na Líščich Nivoch 21 od 17:00 krstiť vydanie
z brusu novej učebnice Potápania s Nitroxom. Pri tej
príležitosti ugrilujeme nejaké riadne kusy mäsa a vypi-
jeme súdok piva. Vstup len po registrácii E-mailom na: 
centrum@aronnax.sk Pre zúčastnených - prekvápko !

Vodná turistika aj Segway – Veľká noc
23.-24. apríl 2011
Máme v pláne aktívne stráviť sviatky Veľkej noci. Nafúkame
duše našich bicyklov a vymeníme kolieska na in-linoch. Na
vodu položíme kajaky, kanoe aj raftové člny. Odvážlivci
zažijú jazdu na hite tohto roku - Segway a k tomu mini-
turnaj v baseballe pre tých čo to nikdy neskúsili. Informuj
sa v našom centre na Líščich Nivoch.

Potápačsko poznávací výjazd - Krakow
28. apríl - 1. máj  2011
Výjazd k našim severným susedom. Okrem toho, že sa per-
fektne vykúpeme na Orave v termálnej vode, sa v ďalších
dňoch zoznámime s poľskými potápačskými lokalitamia a
krásnym mestom Krakow. Navštívime kráľovský hrad
Wawel, ochutnáme miestne špeciality a prezrieme sve-
toznámu soľnú baňu vo Wielicke. Pridaj sa k nám!

Uplynulý týždeň sme
zaúčali do tajov potá-
pania a sveta pod vod-
nou hladinou žiakov

Gymnázia Ladislava Novomeského
na Tomašíkovej ulici v Bratislave.
Ich rodičia nám natoľko dôverovali,
že sme dostali ich ratolesti na 2
hodiny. Po krátkom a údernom
poučení sme ich obliekli a ponorili do
vody ich školského bazéna. 
Všetci (vrátane ich pedagógov) sa 
riadne vybláznili a získali aspoň
hrubú predstavu o tom, aké to je
keď “je niekto potápačom....”
Dokonca aj počet vynorených nám
sedel s počtom zanorených!
Nemáte niektorí z vás deti, ktorým
by sme mohli podobný zážitok
sprostredkovať ? Radi tak urobíme.

mailto:centrum@aronnax.sk

