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Photocontest BA a potápaniePhotocontest BA a potápanie
Náš klub Aronnax vyhlasuje tento rok
fotografickú súťaž s ústrednou témou:
„BRATISLAVA  A  POTÁPANIE“. V rám-
ci propagácie 3. ročníka „Festivalu vod-
ného sveta SCUBACAM“, ktorý sa
uskutoční v dňoch 16.- 18. mája 2014
v Bratislave, mestská časť Ružinov,
(pozri: www.scubacam-festival.com) or-
ganizujeme na našej webovskej stránke
ale najmä v priestoroch Klubu Aronnax,
tematickú súťaž v pod- aj nadhladinovej
fotografii. Súťažné snímky by mali
odzrkadľovať potápačskú tému v kom-
binácii s mestom Bratislava. Fantázii

Zasa som raz dostal tú “zvláštnu” otázku
od potápačského laika: že vraj “ktorý
ponor na svete je najkrajší”, chápaný v
zmysle, “kde je na svete najkrajšie potá-
panie”. A opäť som na túto zdanlivo
jednoduchú otázku nedokázal nájsť
adekvátnu odpoveď. Jednoducho som
si uvedomil, že sa to asi ani nedá.
Zmysel pre krásno, nie je pravde-
podobne univerzálny. Jednému sa páči
to  - a inému ono. Koniec koncov je to
fajn, že každému z nás sa páči iné
dievča (žena). Inak by sme asi sa všet-
ci navzájom pozabíjali o tú istú. A tak je-

den zo zážitkov z pod vodnej hladiny up-
rednostňuje faunu a diverzitu života.
Iného nadchýnajú farby a mnohorakosť
korálových útesov. Ďalší hľadá históriu
a zašlú slávu vrakov. Mnohých najmä
v súčasnosti opantala výzva a náročnosť
technických foriem potápania.
Chvalabohu nájdu sa aj takí, ktorí svo-
je poslanie našli vo výučbe potápania.
A to tu ešte máme podvodnú fotografiu
a video! Po takýchto úvahách sa potom
ťažko hľadá kompromisná odpoveď pre
spomínaného laika.

Robert Korim

sa medze nekladú, preto fotografie
môžu byť:
- čiernobiele či farebné
- z pod vodnej hladiny či zo súše
- pôvodné či počítačom upravované
- vytlačené najlepšie na lesklom či mat-
nom fotografickom papieri,
Súťažné obrázky budú v tlačenej
podobe vystavené v klubovni na
Domčeku Aronnax, celý týždeň pred
ako aj  počas doby trvania Festivalu
vodného sveta SCUBACAM v dňoch
od 10.-18. mája 2014. 

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

SLOVENSKÝ  POTÁPAČSKÝ PORTÁL

Na našej stránke SCUBA.SK
nájdeš okrem množstva aktualít
z prostredia slovenského potá-
pania, aj sekciu TV. Nachádzajú
sa tu pravidelne updatované in-
formácie o televíznych dokumen-
toch venovaných tématike života
pod vodnou hladinou.
Monitorujeme tak  za teba
ponuku programov na bežne
dostupných kanáloch našich aj
zahraničných televízií. Navštív
slovenský potápačský portál

www.scuba.sk

scuba.sk
www.
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Po tom čo sme 
v minulom roku
zrekonštruovali

klubovňu v
suteréne nášho potápačského cen-

tra na Domčeku Aronnax, Líščie
Nivy 21, prišli túto jar 

na radu vonkajšie priestory 
záhrady a príjazdu do dvora. 

Práve náš dvor sa v minulosti stal vy-
hľadávaným miestom stretávania sa
potápačov najmä v teplej-ších mesia-
coch roka.

Bol miestom, kde sa za uplynulé 4 roky,
odkedy sa Aronnax stal samostatným
subjektom, uskutočnilo nespočetné
množstvo spoločenských, kultúrnych,
športových ale aj kulinárskych akcií.

Na dvore sme slávili aj zapíjali životné
výročia a jubileá, či chválili sa svojimi
potápačskými úspechmi. V rámci
množstva “Garden parties”, sme do svo-
jho radu prijímali  novopečene certi-
fikovaných potápačov aj povyšovali čer-
stvých Inštruktorov.

Záhrada (no možno je to trocha nad-
nesené označenie priestoru s troma
stromami) bola miestom viacerých vy-
darených “hodnotení” po príjazde z ne-
jakého potápačského výjazdu. Dlho do
noci sme potom premietali na stene
Domčeka snímky z pod aj z nad hladiny.
uskutočnilo sa tu niekoľko kúpno-preda-

jných ScubaBúrz potápačského výstro-
ja, materiálu a techniky.

Svoje by vedeli porozprávať aj naše
deti, ktoré sa riadne vonku vyšantili
počas noci masiek na nami každoročne
organizovaný Halloween.

Rovnako aj staručký stôl, pod čerešňou,
pod ktorým sa tak nádherne sedelo.
Na dvore sa pieklo, varilo aj grilovalo,
akoby človek ani nebol v strede
hlavného mesta. 

Ale aby to bola skutočná oáza, rozhodli
sme sa zmeniť vizáž externých
priestorov nášho centra. Po tom, čo
sme rozbili všetky jestvujúce betónové
chodníky a ďalšie plochy (jestvovali vo
všetkých možných úrovniach a uhloch)
sme museli z toho miniatúrneho dvora
vykopať a vyviesť až 4 (!) kontajnery
zeminy. Neuveriteľné!

Nasledoval makadam a “žabovanie”.
Opäť majadam, tentokrát jemnejší a
opäť “žaba”, mimochodom veľmi zau-
jímavý stroj....., ďalej piesok s jemným
štrkom a potom už len fajnové kladenie
zámkovej dlažby.

A aby bolo na dvore útulne, oddelili sme
trávnatú plochu od dlažby jemným
múrikom na ktorom sa bude báječne

sedieť, kedykoľvek sa na základni
stretne väčší počet ľudí. Pribudne
zeleň, stromky aj plazivý brečtan na
múry. A do rohu pochopiteľne patrí po-
riadny gril!
Neoprény a ďalší výstroj už nebude tre-
ba vešať za účelom sušenia kade tade
po stromoch a plotoch, ale na stene
inštalujeme vkusné stojany a držiaky.
Na spoločné chvíle stravené v nových
priestoroch sa tešia 

Tvoji Aronnaxáci!

Rekonštrukcia dvora na Domčeku Aronnax



Fantastická viditeľnosť v sladkej vodeFantastická viditeľnosť v sladkej vode
Nové Košariská, Slovensko - marec 2014Nové Košariská, Slovensko - marec 2014

Foto: Mirko Potaš



Jedným z najväčších
(a pre rekreačných
potápačov aj dosiah-
nuteľných) vrakov na

svete je pod cypruskou vlajkou kedysi
plávajúci tanker Milford Haven.
Potápanie a prehliadka tohto vraku sú
oprávnene považované za jedny z naj-
krajších a najúžasnejších skúseností,
aké prístrojové potápanie k vrakom
ponúka. 

Cesta a harmonogram
Do talianskeho Janova sa presunieme
individuálnou dopravou. Transport
ťažkého potápačského materiálu
zabezpečí naša CK. Predpokladáme
príjazd účastníkovvo štvrtok vo
večerných hodinách. Potápačskými
dňami budú piatok a sobota. V prípade
nepriaznivého vývoja počasia aj nedeľa.

Ubytovanie a strava
Bývať budeme v bežnom 3
hviezdičkovom hoteli s dvojposteľový-
mi klimatizovanými izbami s balkónom
a kúpeľňou. V rámci ceny budú raňa-
jky formou švédskych stolov. Obedy a
večere si musia účastníci zájazdu riešiť
individuálne.

História plavidla
Plavidlo Milford bolo postavené v lo-
deniciach v Cardize a odovzdané firme
Amoco v roku 1973. Išlo o impozantné
plavidlo s dĺžkou 334 ma šírkou cez 50
m. Bolo prvým z 4 kusovej série. V je-
ho 14-tich nádržiach bolo možné trans-
portovať až 230 000 t ropy. Poháňaný
bol dieselovými motormi s výkonom 30
000 HP a schopný plávať rýchlosťou 15
uzlov. V roku 1985 bol Amoco Milford
predaný spoločnosti Haven Maritime
Corporation a premenovaný na Haven.
Už pod libérijskou vlajkou putoval však
k ďalším, tentokrát gréckym majiteľom.

Počas Iracko – Iránského konfliktu v
roku 1988, bol tanker napadnutý irán-
skou fregatou a utrpel vážne škody.
Odtiahnutý bol do Singapúru, kde mu
opravili kotle, motor a kormidlo. Od roku
1990 bol späť na vode.

Požiar lode
8. apríla loď vezúca iránsku ropu do-
razila do Janova, kde vyložila časť svo-
jho nákladu. Potom Haven zakotvil v
prístave, čakajúc na ďalšie rozkazy. 11.
apríla ráno začala posádka s rutinným
manévrom prečerpávania časti nákladu
s cieľom upraviť plavebný ponor lode.
Prednými nádržami odrazu otriasol sil-
ný výbuch, po ktorom o pár min nasle-
dovala ďalšia explózia na korme a loď
zachvátil obrovský požiar. Námorníci
sa márne snažili s ohňom bojovať.
Nakoniec vzplanula aj nafta. Z posád-
ky sa zachránilo len 31 členov. Viacerí
uhoreli za živa a telo kapitána sa nikdy
nenašlo. Horiaca loď strácala obrovské
množstvo ropy a ešte tej noci sa začala
potápať. Jedny experti doporučovali
odtiahnúť plavidlo čo najďalej na
otvorené more a nechať ho tam klesnúť.
Iní chceli nechať Haven v plytkých
vodách, aby sa tým uľahčili čistiace op-
erácie.

Potopenie plavidla
Veliteľ prístavu Alati sa rozhodol pre
transport lode na otvorenú vodu. V
okamihu keď sa dostali na hĺbku prib-
ližne 500 metrov, nasledovala ďalšia
silná explózia a Haven stratil asi 80-
metrový kus provy. Zbytok bol vlečený
k pobrežiu neďaleko výbežku Punta di
San Martino medyi Arenyanom a
Cogoletom. Tu po dvoch dňoch obáv
spojených s možným katastrofálnym
únikom ropy do mora oheň náhle zha-
sol. 14. apríla 1991 Haven zahalený v
obrovských kúdoloch dymu zvolna
klesol ku dnu zanechajúc po sebe rozsi-
ahle ropné škvrny. Aj napriek sku-
točnosti, že veľa ropy zhorelo a nasade-
niu všetkých dostupných prostriedkov
v rátane plávajúcich zábran sa nafta
rozliala po okolitých plážach a spôso-
bila nevyčísliteľné škody.

Milford Amoco Haven dnes
Haven, respektíve jeho skrátený (asi
250 dlhý trup) dnes leží vo vzpriamenej
polohe na dne vo vzdialenosti jednej
námornej míle od pobrežia a je potá-
pačom voľne prístupný. Jeho trup sia-
ha do hĺbky 90m, pričom horná hrana
plavidla sa potápa v hĺbke okolo 33 m.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná
o ponory na otvorenom mori a v hlbších

vodách patria zostupy na Havene do
kategórie pokročilého potápania. Horná
paluba a odrezaný komín (obmedzoval
plavbu veľkých lodí) je časť, vhodná
pre zdatnejších rekreačných potápačov.
Bóje a laná ukotvené k palube vedú ku
komínu a korme, čím sa redukoval počet
vážnejších nehôd, ktoré tu v minulosti
boli. Palubná nástavba je v 33 m.
Zakrýva mostík, pod ním sú dôstojnické
kajuty a ďalej dolu ubytovacie paluby.

Potápanie
V taliansku budeme spolupracovať s
miestnou základňou. Prvé ponory budú
plytšie, na zorientovanie sa na vraku tak
obrovských rozmerov. Na druhý (tretí)
deň sa potom ponoríme aj hlbšie.

Požiadavky na potápačov
Doporučovanou kvalifikáciou a tým aj
predpokladanou úrovňou skúseností je
pokročilý certifikát technického potá-
pania na úrovni Advanced Nitrox Diving
a Dekompreného potápania . V záu-
jme dlhších časov na dne, celkom iste
použijeme aj zmesi plynov. Povinným
je potápačské poistenie a lekárska
prehliadka nie staršia ako 6 mesiacov.

Ďalšie informácie žiadaj na:
travel@aronnax.sk

Pozývame potápať vrak HAVEN v Taliansku



Nie každý z nás, je vo
víre všedného dňa,
zamestnania, rodin-
ného života .... (doplň

si sám) schopný, skoncentrovať sa na
kurz potápania počas bežného roku.
Preto jedným z uhlov pohľadu, z ktorého
si môžeme vyberať Dive Centrum blízko
pobytu našej budúcej dovolenky, je aj
možná perspektíva absolvovania niek-
torého z potápačských kurzov. Tu je
niekoľko návodov, ako si dobre vybrať.

Základné kurzy

Základný výcvik potápania je vstupnou
bránou do sveta pod vodnou hladinou. Aj
v tomto prípade platí, že akékoľvek zlé
návyky sa neskôr ťažko odstraňujú a je
rozumné sa základné zručnosti naučiť
poriadne a precízne. Osobnosť uvádza-
júceho inštruktora je preto kľúčovým fak-
torom, ktorý stojí za trochu hľadania.

Inštruktorský kolektív

Kurz potápania sa skladá z teoretickej aj
praktickej časti. Verbálna komunikácia,
ako metóda odovzdávania poznatkov je
dôležitá v akademických lekciách ale
prekvapujúco zohráva svoju úlohu aj pri
osvojovaní si zručností vo vode. Preto je
dôležité, aby inštruktor aj jeho zverenec
rozprávali spoločným jazykom na dosta-
točnej úrovni. Hľadaj centrum, kde sa
dohovoríš. Za samozrejmé v tejto súvis-
losti považujeme, že budúci potápači
dostanú pre samoštúdium učebnicu a
ďalšie digitálne pomôcky písané v jeho
materinskom jazyku. Aj keď sa na
hviezdičky a rôzne tituly ako „(xy)
Professional Centre“ nedá príliš spoliehať,
je fajn keď základňa nestojí len na jed-
nom inštruktorovi. Výhodné je, ak kolek-
tív pozostáva z viacerých inštruktorov s
rôznym vekom, pohlavím, s rozličným

profesným pozadím, ale aj s rozdielny-
mi vlastnosťami osobnosti akými sú tem-
perament, pocit pre zodpovednosť, ale aj
vtip a šarm.

Akademické lekcie

Teoretická časť výcviku, môže byť pocho-
piteľne realizovaná kdekoľvek. Na pláži,
na hotelovej terase či v špecializovanej
učebni. Pripúšťame, že kvalita aka-
demických lekcií je viac závislá na ped-
agogickom majstrovstve inštruktora než
technickom vybavení špecializovanej
učebne. Každopádne však, vkusne up-
ravený a zvonka izolovaný priestor s kli-
matizáciou a multimediálnymi pomôcka-
mi nielen zvyšuje prestíž základne, ale je
tiež predpokladom ľahšieho osvojovania
si teoretických poznatkov.

Forma praktického výcviku

Vždy je výhodné, ak  má základňa k dis-
pozícii aj bazén, ktorý predstavuje skvelé
prostredie pre prvé lekcie potápania.
Budúci absolvent sa môže v bazéne
zoznámiť s jednotlivými súčasťami výstro-
ja a osvojiť si zručnosti v jeho ovládaní.
V bazéne si je istý, že ho neohrozí žiad-
na „potvora“, vidí či stúpa alebo klesá a
minimalizujú sa prípadné nepríjemné

pocity z otvoreného priestoru. Bazén čas-
to znamená pre inštruktora lepšie aku-
stické podmienky pre výučbu a možnosť
sa efektívnejšie venovať celej skupine
potápačov. Ak nie je naporúdzi bazén, je
esenciálne aby mala základňa, ktorá
chce úspešne učiť nováčikov nablízku
kontrolované vodné prostredie. Mal by
ním byť bezpečný potápačský terén s
primerane plytkou vodou, bez strmého a
prudkého klesania do hĺbky. Jeho pod-
ložím by mala byť skala, štrk alebo iný
nekalivý podklad z ťažkých sedimentov.
Nevyhnutnosťou je primeraná teplota
vody aj vzduchu, pretože absencia ter-
málneho komfortu veľmi znižuje pozitívne
zážitky z potápania. Za priam
nebezpečné, je možné považovať
prostredie s prítomnosťou prúdiacej vody.

Prírodné prostredie

Vyššie uvedené platí aj pre poslednú tret-
inu základného výcviku, ktorá nasleduje
po akademických lekciách a praxe v
bazéne (či v kontrolovanom vodnom
prostredí uzavretej zátoky). Sú ňou pono-
ry v reálnom potápačskom prostredí.
Počas nich, by si mal budúci vlastník li-
cencie overiť platnosť už skôr naučených
zručností pri skutočnom plánovaní a re-
alizácii ponorov. Je vždy vhodné, ak môže
byť týchto 4-6 ponorov absolvovaných vo
variabilnom teréne. Nováčik tak získa
lepšiu predstavu o odlišným spôsoboch
prípravy na ponor, vstupoch do vody, nut-
nosti plánovania, typoch zostupu pod
hladinu či súčinnosti s partnermi.

Potápačské vybavenie základne

Adept potápania, ako úplný laik pocho-
piteľne nedokáže ohodnotiť úroveň a
kvalitu potápačského materiálu. Na prvý

pohľad však zbadá špinavý, neporiadne
uložený alebo príliš opotrebovaný výstroj.
Aj nováčik vidí či je kompresorovňa od ole-
ja, alebo zaprataná nepotrebnou tech-
nikou. Z hľadiska priamo používaného,
osobného potápačského výstroja je
dôležité, aby bola základňa vybavená
materiálom v celej šírke veľkostí, vhod-
ných pre deti, obe pohlavia a všetky typy
postáv. Zdarný priebeh tréningového pro-
cesu a kvalitu celého výcviku dokáže
pozdvihnúť aj používanie pomôcok a
potápačských doplnkov akými sú: bóje,
navijaky, svetlá a pod.....

Pokročilé kurzy potápania

V zásade všetko uvedené (s výnimkou
bazénového výcviku) platí aj pre záu-
jemcov o pokročilé kurzy potápania. Aj v
tomto prípade, by sa úvahy budúcich do-
volenkárov mali zaoberať:
- personálnym zastúpením základne
- materiálno technickým zázemím
- prírodnými podmienkami.
V posledne menovanom prípade pri tom
ide najmä o možnosti potápania priamo
zo základne, či alternatíva nočných
ponorov na domácom útese.

Ako na to ?

Jedna vec je košatosť textu na webovskej
stránke a farebnosť reklamných
plagátikov. Druhou je možno trocha menej
nablýskaná realita, s ktorou sa môže
potápač stretnúť v reáli na  základni. Aby
nezažil sklamanie mal by sa viac veno-
vať eMailovej korešpodencii, osobným
odporúčaniam, referenciám reno-
movaných časopisov či internetových
portálov. Mimo to tu máme rôzne blogy,
TripAdvisory a ďalšie moderné a do
značnej miery aj objektívne nástroje.

Výcvik na základni



Hlavným lákadlom
nášho jarného výletu
do Indonézie, kde je
skutočne od nás zo

stredu Európy ďaleko a cesta úmorná
- boli manty. Práve potápanie s týmito
majestátnymi tvormi, malo byť vrcholom
zájazdu. Priznám sa, že keď po
niekoľkých dňoch aklimatizácie a prvých
ponoroch nastal deň „D“, dostal som
tak trochu strach.

Do mysle sa mi začal vkrádať nepokoj.
Čo ak ich neuvidíme? Veď ma tí naši
zderú z kože, ak sa mantičky neukážu!
Aj som sa pýtal našich Divemasterov,
„ako hodnotia v percentách šance, že
sa k nám tá ryba priblíži“? A oni na to
len, že vraj: „Uvidíme ich“. Pochopiteľne
(aj sám celé leto Divemasterujem) som
túto ich istotu bral len s veľkou rezer-
vou.

Ostrov Bali má aj niekoľko menších
satelitov. Na jednom z najväčších 
z nich, Nusa Penida, sa na jeho juhový-
chodnej strane nachádza miesto s príz-
načným názvom – Manta Point. 
V bezpečí zátoky ukrytá lokalita, je už
desiatku rokov známa výskytom Manty
kráľovskej. Tieto elegantne plachtiace
ryby sem s pomocou drobných rybiek
a ďalších morských tvorov chodia „čis-
tiť od parazitov“.

Samotná lokalita pozostáva z niekoľko
podvodných veží, ktoré sa dvíhajú z
hĺbky len okolo 14-15 metrov až takmer
po hladinu. Po tom, čo sme naskákali
vystrojení vodotesnými aparátmi, ka-
merami alebo len odvahou, sme sa pri-
blížili k prvej homole. Dlho sme ne-
museli čakať a skutočne sa prvý „kú-
sok“objavil. Neskôr pribudli ďalšie a tak
sa pred nami otvorilo nevšedné prírod-
né javisko s hercami, aké by žiaden

scénograf nenavrhol.

Manty v rámci svojej očisty, v neu-
veriteľnom tanci plachtili stále dokola 
v blízkosti  podvodných veží. Celkom
nebojácne sa k nám približovali celkom
blízko, doslova až na dosah ruky. Tesne
pred našimi vypleštenými očami,
schovanými za sklami masiek defilo-
vali tieto ryby spôsobom, ktorým nám
s absolútnou presnosťou vysvetlili čo
znamená hydrodynamika. Elegantné
tvory plávali okolo nás v neuveriteľnom
tanci s majestátnou nevšímavosťou.

Neviem koľko mali rokov, ani koľko kíl,
ale som presvedčený že oboje bolo
potrebné rátať na desiatky. Rozpätie
ich „krídiel“ dosahovalo istotne 2,5-3
metre a čiernobiela kresba na ich
bruchách bola jedinečná. Nakoniec som
bol rád, že som nefotil ani nefilmoval.
Mohol som si totiž tieto koráby morí vy-
chutnať naplno. 

Okrem pozorovania mánt (samozrejme
so zatajeným dychom) bol ponor
náročný aj z hľadiska potápačských
zručností. Na lokalite boli dosť veľké
vlny, ktoré posúvali veľké masy vody
sem a tam. Často krát nás vynieslo 
o pár metrov nižšie či smerom ku hla-
dine.

Celkom nakoniec sa ku mne jedna man-
ta priblížila do absolútnej blízkosti, ako-
by sa chcela so mnou na koniec 
rozlúčiť. Len ťažko si môžem predstaviť,
že by som niekedy na takýto ponor
zabudol. Takže dovidenia mantičky, keď
sem nabudúce priletím, bude to v sep-
tembri, keď si dám rande s mesač-
níkmi Mola Mola.

Manty z ostrova Nusa PenidaManty z ostrova Nusa Penida



Špeciálna ponuka pre
absolventov základ-
ného potápačského
výcviku OWD

Ak sa pýtaš sám seba – čo môžeš s
potápaním v týchto jarných mesiacoch
podniknúť, ponúkame ti možnosť, ktorá
rozšíri tvoje potápačské znalosti a
zručnosti. Súčasne je príležitosťou získať
nové priateľstvá a zažiť štipku dobro-
družstva.

Pokročilý kurz netradičnou formou

Jadro tohto výcvikového programu potá-
pania pre pokročilých tvorí 5 samostat-
ných blokov, ktoré majú charakter potá-
pačských špecializácií:
- Orientácia a navigácia
- Potápanie vo vode s obmedzenou
viditeľnosťou
- Nočné potápanie
- Hlboké potápanie
- Základy potápačskej záchrany

Celý výcvik sa ponesie vo familiárnej at-
mosfére a v priateľskom duchu, keď trén-
ing bude skôr „odovzdávaním“ skúsenos-
tí v praxi, než striktnou výučbou. Namiesto
jednostranného prúdu informácií smerom
od inštruktora sa pokúsime o interak-
tívnejší model výcviku. Chýbať by ne-
mali ani spoločné obedy, či diskusie pri-
amo v teréne.

Miesto výcviku 

5 blokov sme rozdelili do 5-tich potá-
pačských dní. Stretávať sa budeme vždy
vo vopred dohodnutý deň ráno na
Domčeku Aronnax, kde načrieme na-
jskôr do teoretickej časti jednotlivých špe-
cializácií. Aj keď nepodceňujeme nut-
nosť teoretického výkladu, tento krát
budeme ťažisko programu viesť skôr v

duchu praktického výcviku. Z uvedených
príčin bude mať akademická časť výcviku
oveľa menší podiel a viac sa budeme
potápať. 

Odtiaľ sa presunieme na miesto prak-
tického výcviku. V rámci spoznávania
nových lokalít sme sa rozhodli sa s va-
mi podeliť o niektoré skúsenosti, ktoré
máme z rôznych vodných plôch v blízkom
okolí Bratislavy. Je to pokus ako sa
zoznámiť aj s variabilným vodným
prostredím a iným charakterom potápa-
nia než poskytuje notoricky známe
Senecké jazerá. Na týchto lokalitách budú
v niektorých prípadoch realizované
opakované ponory. 

V pláne máme navštíviť aj lokality v
blízkom zahraničí:
- Svobodné Heřmanice, bridlicový lom
(Severná Morava)
- Neufeldersee neďaleko Neufeld a. See
(Buergerland v Rakúsku)
- Hegyeshalom, Maďarsko
........ a možno aj ďalšie

Obsah výcviku

V rámci programu spolu absolvujeme
- Úvodné stretnutie
- 5 x teoretická lekcia
- 5 x seminár
- 5 -10 ponorov vo variabilnom prostredí
- Záverečné posedenie a defilé víťazov

Cena 230 Eur zahŕňa:
- Inštruktorský a skúšobný poplatok 
- Manuály jednotlivých špecializácií v
slovenskom jazyku
- Plnenie fliaš vzduchom
A v prípade úspešného absolvovania aj
- Registračné poplatky 
- Nástenný certifikát

- Plastikovú identifikačnú kartu 

V cene nie sú zahrnuté:
- Zapožičanie základného aj špeciálne-
ho výstroja
- Náklady na transport a presuny k
lokalitám výcviku
- Lokálne poplatky za potápanie
- Jedlo, pitie či iné občerstvenie

A bonus navyše:
- Zapožičanie základného aj špeciálne-
ho výstroja len za 120 Eur na všetky
zamestnania v rámci tohto programu

Na čerstvý prílev nových potápačov sa
teší inštruktorský kolektív centra Aronnax.

Pokročilý kurz potápania - Advanced Diver



Je nesmierne udivu-
júce, koľko inštruk-
torov potápania
vôbec nevysvetľuje

svojim študentom jednu zo základ-
ných poučiek potápania - totiž opa-
trenia, ktoré by mali urobiť vždy po
vynorení sa nad hladinu. 

Za týmto rituálom, alebo nazvime ho
„hladinovým protokolom“, by sme
mali vidieť najmä jeho faktor
bezpečnosti. 

V serióznych potápačských by sa
mal učiť s dôrazom na úkony, podľa
nasledovného poradia:

1. Pozitívny vztlak 

Kdekoľvek, kedykoľvek a za
akýchkoľvek okolností by si mal
potápač, ktorý sa ocitol na hladine

zabezpečiť pozitívny vztlak. 

Je celkom jedno, či sa jedná o štan-
dardné a plánované dosiahnutie
hladiny, neúmyselné vynorenie sa
alebo o núdzový výstup. 

Vztlak si každý potápač upravuje v
prvom rade dostatočným
dofúknutím plynu do svojho kom-
penzátora. V krízových situáciách
učíme našich študentov realizovať
manéver odhodenia opasku či iných
záťažových systémov. 

V oboch prípadoch by mal byť
výsledkom dostatočný vztlak tak,
aby sa potápač dokázal bez potre-
by záberov plutvami udržať kom-
fortne na hladine.

2. Kontrola partnera 

Po získaní pozitívneho vztlaku, by
mal pohľadom skontrolovať svojho
partnera a ostatných členov skupiny.
Nezaškodí keď sa verbálne,
signálom, či hoci aj len opätovaným
úsmevom  ubezpečí, že aj u nich
prebehol výstup štandardným spô-
sobom tak, ako si predstavovali.

3. Signál na základňu 

A do tretice, by sa mal potápač
otočiť smerom k základni na súši,
či sprievodnému plavidlu. Známym
hladinovým signálom „O.K.“, by mal
dať službokonajúcemu divemas-
terovi najavo, že je všetko v poriadku
a podľa plánu.

Úkony, ktoré nasledujú po spomí-
nanom 3-krokovom „hladinovom
protokole“ sú závislé na type či spô-
sobe potápania na konkrétnej
lokalite. 

Líšiť sa môžu nielen akvatoriálne,
ale ovplyvňuje ich aj počasie, kli-
matické podmienky, úroveň a kval-
ifikácia potápačov, konfigurácia
výstroja či technické možnosti
poskytovateľa potápačských
služieb. 

Do úvahy prichádza šnorchľovanie
po hladine, vztýčenie bóje, výstup
na breh ..... a ešte niekoľko desia-
tok scenárov. 

Ale protokol je protokol .....

Protokol opatrení po dosiahnutí hladiny





Stručná charakteris-
tika prístroja

Prístroj X1 od
kanadskej spoločnosti Liquivision sa
občas nazýva aj "the iPhone™ medzi
potápačskými počítačmi" pre svoje in-
tuitívne navigovanie v menu prostred-
níctvom tzv. “poklepávania”. Je veľmi či-
tateľný, veľmi kompaktných rozmerov a
jeho softwarová platforma je otvorená.
X1čka je veľmi prúdnicová, ľahko sa
na nej odčítavajú údaje a veľmi ľahko
sa ovláda. Aj keď je X1 dizajnovaná
primárne pre technických potápačov,
je plne funkčná aj pre rekreačné či ni-
troxové potápanie s počítačom.

Potápačský počítač Liquivision X1, sa
expeduje k zákazníkovi v sade, ktorá ob-
sahuje špeciálnu montáž s gumičkami,
dôverne známu z komunity technick-
ých potápačov. Tento bungee systém sa
vynikajúco nasadzuje na predlaktie potá-
pača aj v rukaviciach a navyše sa ela-
sticky prispôsobuje hĺbke a dobre drží.
V tomto prípade sa nazýva „DSS
Bungee Mount“. Bez extra platby je v
balení aj prenosový kábel, PC interface
a univerzálny AC plnič. Z X1-čky sa tak
stáva skvelé riešenie pre seriózneho
potápača. 

X1 má puzdro z duralu s vysoko odol-
ným minerálnym sklom, ktoré dobre
chráni displej. Vo vnútri prístroja sa
ukrýva nabíjateľná líthium polymérová
batéria. Potrebu tesniacich „O“krúžkov,
konštruktéri obišli elegantným spô-
sobom a vnútro tela prístroja celkom
vytesnili.  Z počítača je jednotná solíd-
na  masa. X1 tak nemá žiadne vzdu-
chové priestory, ktoré sa môžu zaplav-
iť alebo zbortiť. 

X1 ponúka jasný a neuveriteľne čitateľný

OLED displej. Displej je čitateľný zo
všetkých uhlov aj v úplnej tme a za
každých okolností. Ako sa menia svetel-
né podmienky, OLED displej sa dá stlmiť
či zjasniť pod vodou reguláciou jeho ja-
su. X1 má intuitívne ovládanie pomocou
patentovaného „Tap interference“ spô-
sobu. Ide o technológiu založenú na
jemných akcelerometroch. 

Vďaka tejto inovatívnej aj keď istotne
nezvyklej „klopkajúcej“ technike pohybe
v menu prístroja nemá X1 žiadne
tlačidlá. Potápač môže ľahko
kontrolovať X1-čku aj holými
prstami alebo hoci aj v hrubých
rukaviciach. Navigácia X1
je extrémne jednoduchá
a efektívna. Užívateľ
jemne dotykom pok-
lepe jednotku v
ktoromkoľvek zo šty-
roch smerov, aby sa po-
hyboval v menu a jeho
funkciách. 

V súčasnosti predáva Liquivision
updatovanú hardwareovú verziu 5
X1-ničky, ktorá obsahuje duálny
keramický senzor na spoľahlivé a re-
dundantné snímanie hĺbky. Keramické
senzory sú oveľa robustnejšie než bežný
štandard v tomto segmente priemyslu,
ktorým zvyčajne sú silikónom plnené
prostriedky.

Niektoré vybrané vlastnosti potá-
pačského počítača Liquivision: 

Displej
• 128x64 OLED displej (Organic LED)
• 180 stupňový uhol pohľadu 
• 2000:1 kontrastný pomer
• Ultrajasný s veľkým fontom pre
jednoduché odčítavanie údajov 
• Čitateľný aj v úplnej tme 

Meranie hĺbky 
• Duálne keramické senzory 
• 330 m  operačná hĺbka
• Citlivosť: +/- 0.5% (0-160m), +/- 1%
(160m-400m*)

Vlastnosti
• Nastaviteľný tlakový senzor

• Senzor teplotný
• Monitorovanie stavu batérie

• Senzor magnetického poľa
• 3-osí akcelerometer
• Senzor vodný
• Rýchle (4Hz) zber in-
formácií

Hardware
• Dva keramické
tlakové senzory
• Hard anodized

CNC machined alu-
minum casing
• Poškriabaniu odolné
borosilicate sklo

• Elastický a hĺbke prispôso-
bivý remeň na zápästie
• Univerzálna nabíjačka so sadou medz-
inárodných adaptérov 
• Líthium-polymérová nabíjateľná batéria
• Veľká (2048KB) flashová pamäť
• USB Interface s príslušnými drivermi
pre Microsoft Windows

Softwarové riešenia

X1, je len hardwarové riešenie počí-
tača. Bez inštalácie špeciálneho soft-
waru bude preto fungovať len v Gauge
režime. X1 je postavená otvorená soft-
wareová platforma, umožňujúca svojmu
užívateľovi si zvoliť riešenia algoritmu,
ktorý sa pri plánovaní ponorov rozhodne

používať. Majiteľ počítača si musí za-
kúpiť k prístroju software od tretej strany.
Kanadský výrobca Liquivision, neprefer-
uje žiadnu spoločnosť, či výrobcu soft-
waru. 

Jestvuje niekoľko softwareových
balíčkov k dispozícii, ktoré sa môžu
použiť pre akékoľvek zmesi plynov a
budú pracovať pre obe potápanie s OC
aj CC. Ďalšou výhodou prístroja je, že
nie je potrebné naň kupovať a zháňať
neustále upgrady. Vo väčšine prípadov
už prvý download zabezpečí svojmu
užívateľovi plnú funkcionalitu prístroja. 

Interface prístroja má jednoduché ovlá-
danie a software ľahko pochopiteľné
menu. Všetky softwareové riešenia pod-
sporuju inovatívny dotykový spôsob
ovládania X1 ako aj všeobecné vlast-
nosti výrobkov Liquivision a podporujú
vlastnosti jeho zabudovaného kompa-
su. 

Momentálne (2011) sú k dispozícii nasle-
dovné Software-ové riešenia:
- V-Planner Live (VPM-B)
- MultiDeco-X1 (Buhlmann-GF and
VPM-B)

Ako kúpiť ?
Cena celého kompletu Liquivision Lynx
sa na slovenskom trhu sa pohybuje
okolo 1 200 Eur. 

Počítač si môžeš zakúpiť u oficiálneho
slovenského dealera tejto značky -
spoločnosti Aronnax s.r.o. so sídlom v
Bratislave prostredníctvom jej e-Shopu.

Počítač Liquivision X1Počítač Liquivision X1



Poloha: Východná a
juhovýchodná strana
ostrova Lukovac
Hĺbka: 3-30 m

Predpokladaná kvalifikácia: OWD až
A-OWD
Zaujímavosti: podvodný most a tunel
s možnosťou preplávania 

Na ostrove  Lukovac väčšinou kotvíme
na jeho východnej strane. Ostrou hranou,
tvorenou podvodnou stenou je tu
vymedzený akýsi pomyslený podvodný
záliv, s priľahlými “minizálivmi”. 

Hneď na začiatku ponoru, po zanorení sa
doň, sa v neveľkej 5-metrovej hĺbke
nachádza zaujímavý skalný útvar,
pripomínajúci most. Jeho oblúk je na
rozdiel od toho londýnskeho, na vrchole
na niekoľko decimetrov prerušený. Aj tak
však zrejme zaujme svojou priam ma-
jestátnou mohutnosťou. Málo ktorý potá-
pač pri pohľade naň odolá pokušeniu
tento „most“ podplávať, či sa naň aspoň
rozkročmo postaviť. 

Za ním, sa v útrobách ostrova otvára
dvorana, z ktorej je možné sa preplá-
vaním úzkeho tunela v podobe horizon-
tálnej štrbiny, v hĺbke okolo 9 metrov
dostať späť na otvorené more. Pravda,

preplávanie tohto tunelu vyžaduje určitú
dávku osobnej odvahy, aj keď samo o
sebe nebezpečným nie je. 

Ponor zvyčajne ďalej vedieme pozdĺž
južnej steny ostrova, ktorá sa tiahne až
do hĺbky cez 30 metrov. Zaujímavá je
okrem iného aj niekoľkými zachytenými
rybárskymi sieťami. 

K lodi sa naspäť vraciame cez planinu,
plnú stojatých skál pripomínajúcich
náhrobky na cintoríne. Aj prepletanie sa
pomedzi ne má síce svoju ponurú, ale veľ-
mi špecifickú atmosféru.

Na Lukovac chodievame tiež preto, že
nikde v okolí nevídame také veľké
množstvo morských hviezdíc, ako práve
tu. Markantný je aj väčší, než zvyčajný
výskyt rýb, ktoré tu brázdia okolité vody. 

Možno to tušia aj rybári, ktorých tu čas-
to stretávame. Každopádne - len
málokedy na tejto lokalite absentuje
morské prúdenie. A kde je prúd, tam je
aj potrava. Asi to vedia tak ryby, ako aj
rybári.

Súčasne ťa týmto pozývame na potá-
pačskú dovolenku na Korčuli.
www.priscapac.eu 

Lukovac / London Bridge



Môj prvý inštruktor mi povedal, že
potápanie nie je súťaživý šport. Ale
to bolo pred érou internetu. A dávno
predtým, než vznikala komunita
vrakových či jaskynných potápačov.
Speleopotápačov bolo len pár a mno-
hé z dnešných vrakov ešte plávalo po
hladine. Všetko sa zmenilo na
blázninec. Najmä ak uveríš niektorým
statutom. Často sa tam zjavuje teória,
že niektorý z uvedených typov potá-
pania je lepší ako iný. čosi v duchu,
že jaskynní potápači sú lepší ako
vrakoví, že vrakové potápanie je
drsnejší šport než jaskynné, z čoho
vyplýva, že len vrakoví potápači sku-
toční chlapi a ostatní sú len “B”-čka.
Ešte si o tom nepočul? Wow, asi nie
si tunajší. Preto v záujme vedy, náš
výskumný team skompiloval niekoľko
bodový zoznam, ktorý vystihuje
rozdiely medzi vrakovým a jaskynným
potápaním. Možno sa ti zíde, ak sa
ocitneš na nesprávnej strane dvorca.

..... Vrakoví potápači nosia spravidla
hrubé rukavice.
..... V prípade jaskýň, nie je potreba
plávať okolo exteriéru jaskyne, v záu-
jme zorientovania sa pred penetráciou.
..... Viditeľnosť na začiatku ponoru bý-
va zvyčajne lepšia v jaskyni. Ak sa potá-
paš s nesprávnym partnerom, uvedená
téma začne byť len akademickou.
..... Jaskynní potápači nosia so sebou
ťažké vyprosťovacie náradie.
..... Len jedinec s mimoriadne slabým
žalúdkom dostane morskú chorobu pred
jaskynným ponorom.
..... Zdvíhací vak s kapacitou 50 kg je
považovaný za hranicou vstupu do
jaskyne za nepotrebný.

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

Oddych, ak je skupina pomalá

..... Strata vodiacej šnúry v jaskyni je se-
rióznejšou príhodou než na vraku.
..... Olamovanie dekorácie interiéru
jaskyne a jej napchávanie si do vaku,
je vážnym porušením etiky.
..... Jaskynniari nemusia dávať posád-
ke plavidla sprepitné.
..... Väčšina kosterných nálezov v
jaskyni je už fosíliou. Aj keď pripúšťame,
že niektoré ešte majú na sebe potá-
pačský výstroj.
..... Jaskynní potápači jazdia na bielych
dodávkach.
..... Vrakoví potápači nosia pod vodu
niekoľko navijakov, ale zriedka kedy
použijú viac ako jeden.
..... Steny a stropy v jaskyniach väčši-
nou držia pevne pohromade.
..... Jaskyniari sa snažia navinúť späť
všetky laná, ktoré použijú počas ponoru
a vynesú ich von z jaskyne.Vrakoví
potápači ich nechávajú vôkol vrakov,
aby tak “spríjemnili” život svojim nasle-
dovníkom.
..... Jaskynní potápači si myslia, že
hlavným spôsobom použitia piknikových
stolov je vystavovanie svojho výstroja
atraktívnym spôsobom.
..... Vrakoví potápači nemusia chodiť
pešo na miesto ponoru príliš ďaleko.
..... Aligátory sú väčším problémom ako
žraloky druhu Nurse shark.
..... Hurikány neprenášajú jaskyne z mi-
esta, na ktorom si sa na nich potápal
posledne
..... Jaskyniari nemusia nosiť do vody
náradie na štikanie elektrických káblov.
..... Vrakoví potápači môžu o 700 metro-
vých penetráciách len snívať.
..... Všetok morský život, ktorý jaskyniar
vidí, je aspoň 100 mil rokov starý.

Zdroj: Internet, neznámy autor

Jaskyne 
versus vraky

Holá pravda o potápaní:

To najlepšie, čo môžete v živote zažiť oblečený, je potápanie.
Mirok Trebor



Termín zájazdu
28. aug - 1. sept 2014

Ostatky trajektu Zenóbia, už dlhodobo
patria v anketách potápačských ča-
sopisov medzi 20 najkrajších vrakov
sveta. Jeho popularita vyplýva jednak
z mohutných rozmerov a veľkosti plavid-
la, jeho dostupnosti aj menším plavid-
lom a veľmi príjemnej, takzvanej
rekreačnej hĺbke. Nováčikovia zvyčajne
nemajú príležitosť sa ponárať na
vrakoch tak obrovských rozmerov. A
pritom, na Zenóbii je toho tak veľa čo
objavovať už v hĺbkach do 20 metrov!
O Cypre, ako dovolenkovej destinácii,
si môžeš prečítať aj na inom mieste
nášho webu. 

Cesta a presuny

Na Cyprus sa snažíme letieť vždy niek-
torou z nízkonákladových leteckých
spoločností z Bratislavy či rakúskeho
Schwechatu do Larnaky na Cypre.
Presun na (z) letisko je individuálny. Pri
väčšom počte účastníkov, organizujme
hromadnú dopravu. Odlet býva v stre-
du a prílet späť na Slovensko v nedeľu
v dopoludňajších hodinách. Cena za
letenku, sa v nízkonákladových
aerolinkách  neustále pohybuje podľa
dopytu a postupnom napĺňaní kapaci-
ty lietadla. Na letisku V Larnake nás
bude čakať zástupca partnerského Dive
Centra, s ktorým budeme počas nášho
pobytu spolupracovať a ktorý nás
odvezie do hotela.

Ubytovanie

Bývať budeme v Hoteli Mariandy, v tes-
nom susedstve našej potápačskej zák-
ladne. Ide o bežný 2 hviezdičkový ho-
tel s dvojposteľovými klimatizovanými

izbami s balkónom a kúpeľňou. Hotel má
bar na prízemí a nádvorie s bazénom
so sladkou vodou, ktorý sa stal našim
obľúbeným miestom odpočinku po dni
plnom potápania. Na pláž k moru je to
len 200 metrov. Hotel nie je ďaleko od
centra, kam jazdí bežná hromadná au-
tobusová preprava.

Strava

Ubytovanie zahŕňa aj raňajky, formou
švédskych stolov. Obedy, sú počas potá-
pačských dní (piatok a sobota) sú v
cene zájazdu. Ostatný dietický a na-
jmä „pitný“ režim si budeš musieť zari-
adiť individuálne. V okolí hotela je vi-
acero skvelých reštaurácii

Časový harmonogram

Teoreticky je možné potápať aj po prílete
vo štvrtok večer. Ale pravdepodobne
dáme prednosť oddychu, prehliadke
mesta a spoznávania cyperskej kultúry.
Potápať pôjdeme určite nasledujúce 2
dni. V piatok a v sobotu to budú takz-
vané dvojponory, s možnosťou ab-
solvovania aj tretieho zostupu na
Zenobiu. V nedeľu, bude vzhľadom na
pondeľňajší návrat na Slovensko a
pravidlo 24 hodinového bezodletového

času už len jeden ponor. Celkove tak
budú mať účastníci zájazdu možnosť sa
8x zanoriť do vôd Stredozemného mo-
ra.

Potápanie

Na Cypre už viac rokov spolupracu-
jeme s miestnou základňou, ktorá je
pod britským manažmentom. Nie, že
by na Cypre nebolo čo potápať, ale
našou snahou bude, počas minimálne
4 ponorov čo najlepšie spoznať Zenobiu.
Prvé ponory budú plytšie, na zoriento-
vanie sa na vraku tak obrovských
rozmerov. Na druhý deň sa potom
ponoríme aj hlbšie. 

Požiadavky na potápačov

Doporučovanou kvalifikáciou a tým aj
predpokladanou úrovňou skúseností je
pokročilý certifikát na úrovni Advanced
Diving. V záujme dlhších časov na dne,
celkom iste použijeme aj nitroxové zme-
si plynov. 
Ak ešte nie si držiteľom tohto certifiká-
tu, pokús sa ho získať do odletu.
Podobne, ako na ostatných zájazdoch
organizovaných spoločnosťou Aronnax,
„prosíme“ o potápačské poistenie.
Lekárska prehliadka nie staršia ako 6

mesiacov nie je našimi cyperskými part-
nermi vyžadovaná, napriek tomu ju do-
poručujeme absolvovať. Z pred-
chádzajúcich skúseností tiež vieme, že
na penetrácie do hlbších častí lode pus-
tia len jedincov s  certifikátom niektorej
z agentúr technického potápania.

Transport

Výstroj sa spolu s dostatočným
množstvom zásobníkov, vždy ráno po
raňajkách naloží na terénne automobi-
ly patriace centru. Nimi sa potom pre-
sunieme do prístavu v Larnake, kde sa
naložíme na naše plavidlo. Ide o potá-
pačskú loď, schopnú pojať až 30 potá-
pačov. Plavba na lokalitu vraku netrvá
viac ako 15 minút.

Potápanie na vraku Zenóbia

Zenóbia dnes spočíva naklonená na
ľavom boku. Pieskové podložie je v
hĺbke 42 metrov, pričom vrch vraku je
len v 16 m hĺbke. 
Voda v júni, keď miesto navštívime bude
dosahovať až 24-25 ºC. Viditeľnosť aj
v najhoršom prípade nebude menej ako
20 metrov, čo nám umožní vidieť vrak
v celej jeho kráse. V prípade Zenóbie,
majú aj bežní rekreační potápači čo
pozerať a obdivovať v nenáročných
hĺbkach do 25 metrov. 
Dokonca aj úplní nováčikovia môžu
oboplávať loď v hĺbke 15-16 metrov a
uvidieť jej majestát. Skúsenejší potápači
môžu navštíviť hornú nákladovú palubu 
a mostík. 
Technickí potápači so schopnosťami
penetrovať do útrob vrakov tu nájdu ho-
tové El Dorádo. 

ZENOBIA - skvelé potápanie na Cypre
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5 tipov na akcie centra Aronnax - 2014
Afterpárty - Bali, Klub Aronnax
26. apríl 2014

Na neimprovizovanej párty budeme pri spracovaných
filmoch a diaporámach spomínať na tohtoročný jarný
výjazd za exotickým potápaním v Indonézii. Jesť sa
bude Nasi Goreng a Soto Ayam. Pozývame všetkých,
ktorí chcú vidieť a počuť o ponoroch s mantami.

ScubaCam, Bratislava
16.-18. máj 2014
3. ročník „Festivalu vodného sveta SCUBACAM“, sa
uskutoční v Bratislave, mestská časť Ružinov. Súťaž
tvorcov v podvodnej fotografii resp. videografii. V rámci
neho zbehne aj náš PhotoContest BA a potápanie.
www.scubacam-festival.com

Nočný ponor na Slnovrat, Senec
21. jún 2014
Ponor počas najkratšej noci v roku, je už naša
Aronnaxácka klasika. Po tom čo si “odkrútime” povinný
ponor budeme grilovať a táboriť na brehoch jazera
Guláška v Senci. kto potrebuje výstroj, svietidlo alebo
vzduch ozvite sa. Každý, kto sa chce pridať je vítaný!

Plavba otcov a detí, Elba
21. jún - 5. júl 2014

Tradičná plavba otcov a detí bude tentokrát v okolí ta-
lianskeho ostrova Elba. Týždeň plný zábavy, športu a
dobrodružstiev sa ponesie v duchu námornej plavby. Na
rad príde astronómia, meteorológia ba aj plachty, kor-
midelné kolo a čítanie máp.

Haven, Taliansko  
28. máj - 1. jún 2014

Haven je pravdepodobne jeden z najväčších vrakov,
ktorý je dosiahnuteľný pre našinca. Aj preto patrí medzi
cenný skalp, ktorý si každý potápač chce zavesiť na
svoj pomyslený opasok svojich potápačských trofejí.

Tohtoročný TECH-
MEETING bol už 14.tym
stretnutím priaznivcov
technického potápania z

Čiech, Moravy a Slovenska. Ani naša
malá slovenská enkláva nesmela
chýbať na tomto výnimočnom podu-
jatí. Veď koniec-koncov viacero pred-
chádzajúcich ročníkov sme organizovai
alebo pomáhali organizovať. Hlavnou
hviezdou meetingu bol poliak
Starnavski, ktorý opäť zdokonalil použí-
vanie systému dvojitého rebreathera, aj
posunul hranice poznania v “našej”
Hranickej propasti. Aj za to sa mu dosta-
lo ocenenia členstva v Dvorane slávy.
V predvečer stretnutia, sa úspešne
uskutočnilo malé komorné forum uží-
vateľov Rebreatherov.  Ďalší ročník
bude začiatkom februára v Bratislave.


