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Odborný seminár: Chlad v potápaníOdborný seminár: Chlad v potápaní
Predbežný program prednášok a prezen-
tácií: (bude upresnený na základe potvr-
dení účasti lektorov)
- Fyziológia – Termoregulácia (Prof.
MUDr. František Novomeský, CSc.)
- Outdoor – Chlad v horách = tichý
zabijak (Peter Kostelanský )
- Veda – Teplota vodného prostredia
ako faktor ovplyvňujúci srdcovú
frekvenciu v režime statickej apnoe
(PaedDr. Igor Baran, PhD. Fakulta
telesnej výchovy a športu UK Bratislava)
- Experiment – porovnanie izolačných
schopností argónu a vzduchu pri
potápaní v suchom obleku (Jozef Ži-
la, študent 3. ročníka FTVŠ UK BA)

Mám taký pocit, akoby sa čosi v posled-
nom období zmenilo. Čoraz častejšie sa
mi stáva, že napriek pozitívnemu mysle-
niu, pravidelnému športu a primeranej
životospráve na to opakovane narážam.
Kedysi, keď sme začínali základný kurz
potápania, boli dievčatá čo sa doň prih-
lásili rovnako staré, alebo len o čosi
“skúsenejšie” ako ja. V pohode sa da-
lo s nimi flirtovať a primeraným spô-
sobom ich aj ohurovať. Často som mal
tiež v kurze jednotlivcov, ktorým som
vzhľadom na slušnú rodinnú výchovu
len s ťažkosťami tykal. 

Dnes, nielen že všetky dievčatá vyzer-
ajú ako žubrienky ale kurizovať im, by
bolo krajne nevhodné. Akosi im prestá-
vam rozumieť pojmovo aj hodnotovo.
Ale s chlapmi čo k nám chodia (a vši-
mol som si, že väčšinou otcami uve-
dených dievčat), si v pohode poplacá-
vam po pleciach a v diskusiách zdieľam
rovnaké pocity, problémy a životné pri-
ority. Nevšimol som si niečo, alebo si
mám nasadiť okuliare a lepšie sa prizrieť
tomu riadku v občianskom preukaze,
kde je napísaný dátum narodenia?

Robert Korim

- Rekreačné potápanie – Hypotermia
v potápačskej praxi (Prof. MUDr.
František Novomeský, CSc.)
- Technické potápanie – Efektívne
riešenia tepelnej izolácie (Kubička
Peter, IANTD Instructor Trainer)
- Komerčné potápanie – priemyselne
dostupné prostriedky (lektor zatiaľ
definitívne nepotvrdil účasť)
- Panelová diskusia ..... , alebo na čo
nezostalo v programe seminára čas
(Vedie PaedDr. Robert Korim, TDI
Instructor Trainer).

Prihlásiť sa môžeš na adrese:
centrum@aronnax.sk0903 228 688,   www.aronnax.sk,  centrum@aronnax.sk  

SLOVENSKÝ  POTÁPAČSKÝ PORTÁL

Na našej stránke SCUBA.SK
nájdeš aktuality z prostredia
slovenského potápania.
Nechýbajú tam kontakty, linky či
rubrika Kto je Kto. Pravidelne
obmieňame  akcie a podujatia,
ktoré organizujú potápačské
školy, kluby a záujmové združen-
nia na Slovensku. Nechýba ani
humor a programy na
televíznych kanáloch a
satelitoch. Ak chceš čosi zo svo-
jho výstroja predať, či niečo
kúpiť navštív www.scuba.sk

scuba.sk
www.
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Mali sme taký plán.
Premeniť škaredý a
plesnivý suterén
nášho Domčeka na

adrese Líščie Nivy 21, na útulnú
klubovňu. 
A tak sme vytrhali drevenú podlahu,
otĺkli rozpadávajúcu sa 
omietku a zhodili múry. 

Postupne sme vynosili nespočetné
množstvo kýblov zeminy a miesto
nej nasypali počas úžasnej “brigády”
pol metra makadamu. 
Nasledovala vrstva betónu a tekutá
aj napaľovaná izolácia. Medzitým
sme prakticky celú zimu vyberali na
stenách zo špár hnusnú a zatuch-
nutú maltu, či lepšie povedané
piesok. 

Na podlahu sme naukladali poly-
styrén, zopár fólií a betónový poter.
Tehlu sme brúsili, škrabkali, otĺkali
a orezávali. Dopĺňanie tehál akoby
nemalo konca kraja.  
Na radu prišli aj “bezpečnostné”
preklady a vyvložkovanie komína.
Postavili sme nové múry dielne a zá-
choda, vymenili okná. 

Nová špárovačka bola hodná
ktoréhokoľvek Sizyfovho projektu.
A to nás ešte čakala elektrina a
všetky drôty z budúcej audio a video
techniky pekne schované pod
vrstvou malty. 
Aby bola premena ozajstná, vy-
búrali sme nový vchod a urobili
schodište. 

A keď už sme nemali veľa síl
navyše, prišli naši priatelia. Pomohli
nám s WC, omietkami a stropom. 
Medzi posledné práce budú patriť
stavba barového pultu a skrášlenie

stien inštaláciou rôznych starých
potápačských zariadení.

Po dokončenej rekonštrukcii
klubových priestorov získame v pr-
vom rade „perfektnú“ učebňu.
Vybavená bude nielen dostatočným
počtom stolov a stoličiek, ale aj
celou plejádou audivizuálnych
pomôcok. 
Takže na veľkej 51 palcovej obra-
zovke budeme premietať naše
PowerPointy, zo 6tich reproduktorov
sa bude rinúť do priestoru Dolby
Suround. 

Predpokladáme, že prehrávač bude
spracovávať všetko na svete vrá-
tane Blue Ray diskov a asi nebude
problémom ovládať prednášajúcim
miestnosť s bezdrôtovým
mikrofónom.
A navyše po stenách budú tro-
jrozmerné pomôcky v podobe pred-
potopných aparátov na dýchanie,
fľaše zásobníky aj staré vodotesné
lampy. 

Medzi skvostné ozdoby budú
bezpochyby patriť svojpomocne
vyrábané fotografické aparáty a
samozrejme nože úctihodných
rozmerov, bez ktorých kedysi ži-
aden potápač do žiadnej vody ani
len prst neomočil. 

Obzvlášť pyšní sme na niekoľko
„ozajstných“ artefaktov, ktoré budú
zdobiť steny našej klubovňo-
kaviarňo-učebne. Sú nimi naprík-
lad sto rokov staré kormidelné ko-
lo, pozičné svetlá z ktovieakého ko-
rábu plaviaceho sa po Jadrane. 

A záchranné koleso máme z
bratislavského Lida. Tiež má viac
ako 50 rokov.....
Od počiatku riešime kvalitné ve-
tranie prostredníctvom ventilátorov
a vykurovanie elektrinou ako aj chut-
nou liatinovou pieckou, ktorá bude
mať na vrchu aj varnú dosku. 

Asi oprávnene čakáme, že na nej
občas budeme variť vianočnú ka-
pustnicu, halloweeňácku fazulovicu
či šošovicu. 
Okrem našich „klubových“ akcií
chceme pre širokú potápačskú vere-
jnosť organizovať rôzne podujatia
náučného, recesného, aj zábavného
charakteru. 

Medzi prvé jarné akcie a podujatia
budú patriť odborné semináre (o
chlade a o počítačoch) ako aj burzy
(potápačskej techniky ale aj kníh a
literatúry venujúcej sa tejto prob-
lematike).
Stavebné práce nášho projektu
rekonštrukcie Klubu sa už pomaly
blížia k záveru. 

Budeme radi ak nás poctíte svojou
účasťou na niektorej z našich akcií,
alebo len jednoducho príďte na do-
brú kávu a poklábosiť. 

Môj obdiv patrí mojej rodine - otcovi,
mame ale aj deťom. Obzvlášť sa
chcem poďakovať Petrovi a ostat-
ným skvelým priateľom z Klubu

Tešíme sa na Vás. 

Robert a všetci Aronnaxáci.

Rekonštrukcia priestorov Klubu Aronnax



POTÁPAČSKÝ  MAŠKARNÝ  BÁL -POTÁPAČSKÝ  MAŠKARNÝ  BÁL -
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Radi by sme nadviazali
na minuloročnú akciu
na ostrove Vis. Aj
Chceme sa zamerať

najmä na vrakové ponory. Vrcholom by
mali byť minimálne dva zostupy na jeden
z najznámejších vrakov Jadranského
mora – Baron Gautsch. 

Termín
Z Bratislavy vyrazíme už v piatok 26.
apríla popoludní. Vzdialenosť Bratislava
– Rovinj (Istria) je cca 580 km. 
Návrat späť je plánovaný na stredu 1. má-
ja, ktorý je dňom pracovného voľna. 
V mestečku Vrsar strávime 5 nocí. 
Na potápanie tak budeme mať k dis-
pozícii 4 plné dni. Špeciálne je to potreb-
né pre nutnosť dobrého počasia na
lokalite vraku Baron Gautsch.

Doprava
Je individuálna, ale riešenie sa môže
hľadať aj tesne pred cestou, keď už je zná-
ma “zostava” účastníkov. Prioritou
rozhodne budú bezpečnosť a
ekonomičnosť. 

Ubytovanie
Zabezpečili sme ubytovanie v prekrásnom
prostredí kempu Orsera. Naše Bungalovy
(mobile homes) sú s 2 spálňami, pričom
ku každej spálni je priradená kúpeľňa, tj.
sú koncipované pre 4 osoby. 

V prípade, že budú v bungalove 4 oso-
by, cena ubytovania na 5 nocí bude 125,-
Eur na osobu.
V prípade, že budú v bungalove 5 osôb,
cena ubytovania na 5 nocí bude 100,- Eur
na osobu. 

Strava
V bungalovoch je zariadená kuchynka,
ktorá zjednodušuje prípravu raňajok –
desiaty – a kulinárskych večerí. Takto

dávame možnosť vyniknúť viacerým jed-
notlivcom s gastronomickými vlohami. 

Potápanie
Objednali sme balík 7 ponorov. Máme
však jednodňovú rezervu pre tých, ktorí
budú chcieť viac zostupov. 

- Teplota
Bude zima. Niečo medzi 13-15 stupňa-
mi Celzia. Jednoznačne doporučujeme
suchý potápačský oblek. 
- Prúdenie
Rozhodne bude. Pri slabšom - budeme
potápať. Ak bude strednej sily - zaboju-
jeme a pomôžeme si vzájomne. Ak bude
silné - budeme na súši popíjať rum. 
- Viditeľnosť
Premenlivá - v rámci dňa aj jediného
ponoru. Na Istrii sa často stava, že okolie
vraku má mútnu vodu, zatiaľ čo v jeho
útrobách je celkom čisto. Vraky  tu tiež
ležia na pieskovom podloží a to nezvykne
viditeľnosť vylepšovať.
- Výstroj
Sucháč alebo vrstvenú 7mičku.
Nezabudni na dobré sediacu kuklu a
hrubšie rukavice. Aj náhradné podobleče-
nie pre prípad “zatečenia”. Za samozre-
jmé považujeme nehračkársky regulá-
tor, počítač a tentokrát možno aj nôž. 
- Spôsob potápania
Výlučne z lode. Vzdialenosti k vrakom sa
rátajú na desiatky minút plavby, preto
treba myslieť aj na oblečenie, čiapku …..
Prostriedky proti morskej chorobe, ter-
moska s čajom, desiatový boxík, fidorka
či energetická tyčinka……
Nezabudni doma svoju DAN kartu a cer-
tifikát Nitrox Diver.
- Hĺbky a lokality
Predpokladať môžeme nejaký Check
Dive, alebo plytší vrak na začiatok. Potom
by sme mali potápať dva razy denne na

vrakoch v hĺbkach od 30-40 metrov. 
Jednoznačne nie je v našich silách za 4
dni absolvovať všetky vraky v okolí
polostrova. Zápisy v našich denníkoch
budú závisieť od počasia, našej odol-
nosti pred chladom a možno aj výdrže
pobytu na lodi. Je pravdepodobné, že
medzi vraky vsunieme aj ďalší ponor s
iným zameraním. Highlitom budú istotne
ponory na vraku Baron Gautsch.

CENA  ZÁJAZDU ……. 345 Eur 

Zahŕňa:
- ubytovanie v  bungalovoch (po 4 oso-
by) na 5 nocí
- potápačský balíček na 7 ponorov (olo-
vo, fľaša, plnenie vzduchom, doprava
loďou, sprievod)
- špecializované stránky do denníka

V cene nie je:
- doprava
- zapožičanie výstroja
- poistenie
- plnenie nitroxom (od 6 do 10 Eur podľa
koncentrácie a veľkosti zásobníku)
- nadmerné plnenie vzduchom napr. do

dvojitých zásobníkov
- strava a pitie 
Baron Gautsch

Rakúsky parník. Hĺbka 28-40 m. Dĺžka 85
m a šírka 12 m. Potopený 1914 po náraze
na mínu. 240 ľudí prišlo o život. Leží na
kýle vo vzpriamenej polohe. Jeden z na-
jpopulárnejších vrakov Jadranu. V zásade
platí: „kto nevidel Baróna G. – nie je potá-
pačom“....... 
Ďalšie vraky sú stručne popísané na
našich webovských stránkach.Tešíme
sa na spoločné dobrodružstvá !

BARON  GAUTSCH  a ďalšie vraky Istrie



Koľko razy si si v živote
pri balení – prenášaní
- nosení – (ďalej doplň
sám) - ……. potá-

pačského výstroja  povzdychol: “Prečo
som sa radšej nedal na badminton……”?
O to bolestnejšie sú podobné myšlienky
pri nakladaní potápačského vaku na váhu,
pri procedúre “checkovania” sa na letisku
pred odletom. 

Potápačský výstroj je jednoducho ťažký
a zorientovať sa preto v pravidlách a up-
latňovaní nadváhy zaň, u jednotlivých
leteckých spoločností nie je jednoduché.
Pokúsme sa preto načrtnúť aspoň
niekoľko zásad, ktoré ti pomôžu sa vyh-
núť aj trojcifernej sume (v Eur) za pre-
bytočné kilogramy záťaže.

Váhové limity

Ak je to možné, je pochopiteľne naj-
jednoduchším riešením dodržať váhový
limit, určený pre konkrétnu letenku. Práve
z tohto dôvodu, nemusí byť napríklad
akciová letenka práve tou najlacnejšou.
Aj v tomto prípade, by si mal s agentom
vo svojej obľúbenej cestovnej kancelárii
troche precíznejšie vyberať svojho
prepravcu. Ak ide o kombináciu letov, tak
budú platiť nariadenia vzťahujúce sa na
prvý v poradí.

Lety Low-Costových aeroliniek v Európe
vôbec nerátajú s batožinou pasažierov,
respektíve táto nie je v cene letenky a ces-
tujúci si na let tak často berú len “Cabin
Laguage”, do ktorého pochopiteľne vtes-
náš maximálne masku so šnorchlom a k
tomu plavky.
Charterové lety v rámci kontinentálnej
Európy (ale napríklad aj bežné lety do
Egypta k Červenému moru), mávajú lim-
it 15 kg.
Váhové obmedzenia u letov do vzdi-

alenejších destinácií na iné svetadiely, má-
vajú veľmi rozdielne hranice povolenej
hmotnosti batožiny pasažierov. Môže ni-
mi byť 20, 30 či do konca aj 38 kg, v
závislosti na: 
- prepravcovi
- leteckej triede
- vzdialenosti
- špecialných obmedzeniach či pravidlách

Niektoré letecké spoločnosti dodržiava-
jú tiež pravidlo maximálneho počtu kusov
batožiny. Obyčajne je touto hranicou 2
kusy po 32 kg. V ekonomickej triede,
však môže byť táto hmotnosť zreduko-

vaná len na 23 kg. 

Jednotlivé aerolinky sa k tomuto problé-
mu nestavajú vždy identickým spôsobom.
V prípade ťažkého potápačského vaku,
sme sa v minulosti stretli aj s takzvaným
“paušálnym riešením”, vo forme jed-
norázového poplatku vo výške v rozhraní
od 20-40 Eur. 
Častejším je však pomerne bolestivý spô-
sob výpočtu poplatku, keď sa každý kilo-
gram nadváhy násobí koeficientom ek-
vivalentným 1,5 percenta z hodnoty na-
jdrahšieho lístku na konkrétnej trase. 

Nadštandard

Nezabudni sa informovať o dodatočných
hmotnostných limitoch, ktoré je možné up-
latniť na športové doplnky. Viaceré
spoločnosti akceptujú potápačský výstroj
ako športový a najmä v sezóne ho
prepravujú zdarma alebo za minimálne
paušálne náklady 10-15 Eur.

Ak patríš u niektorej skupine aerolínií do
kategórie “frequent flyier”, nezabudni sa
pri check-in ako držiteľ ich identifikačnej
karty opýtať, či ti neprepravia výstroj za

výhodnejších cenových podmienok.
Podobne sa budú k tebe chovať aj v prí-
pade, ak hodláš v cielovej destinácii stráviť
viac ako 4 týždne. 

Špeciálne opatrenia 

Zo skúsenosti tiež vieme, že niektorí
prepravcovia vyžadujú od pasažierov
nahlásenie potápačského výstroja vo-
pred, ba dokonca aj preukázanie sa plat-
nou licenciou.

Nezabudni sa tiež vo svojej cestovke in-

formovať o možnosti poistenia svojho
výstroja. V mnohých prípadoch ide o
sumy, ktoré v porovnaní s kumulovanou
cenou výstroja znejú veľmi primerane
riziku, ktoré by strata či poškodenie ba-
tožiny pre teba predstavovali.

Extra zásielka

Za zváženie tiež stojí eventualita, keď je
možné niektoré časti výstroja  (napríklad
ťažkú UW foto či video techniku) poslať
do cieľa cesty vopred niektorým špe-
cializovaným prepravcom, akými v súčas-
nosti sú DHL, TEFRA alebo SOLOGIS-
TIC.

Taška či vak s rozmermi 120x60x60 a s
hmotnosťou do 20 kg ťa aj s poistením
bude stáť u DHL aj na iný kontinent len
82 Eur. 

Podobne ako v iných otázkach cestova-
nia lietadlom, aj v prípade riešenia prob-
lémov z transportom ťažkej potápačskej
batožiny, sa oplatí dotazovať priamo v
kancelárii konkrétneho prepravcu.

Nadváha batožiny pri ceste lietadlom



Bolo to zaujímavé
potápanie. Každý z
tých dvanástich
mužov a žien, si na

tejto relatívne malej a nenápadnej
lokalitke našiel niečo, čo ho zaujalo a
utvrdilo v presvedčení, že tých 120 km
od Bratislavy stálo za to cestovať.

Pre starých bobrov

Niektorí z nás si spomenuli na staré
časy, keď sme sa potápali v sladkých
vodách na Žitnom polostrove, keď sme
predierajúc sa cez vodný porast ob-
javovali svet pod vodnou hladinou. 

Z vody sme vtedy vychádzali celý
polepený ako vodníci, ale so šťastným
úsmevom na tvári a s pocitom, že: “to-
to nie je pre každého”…..

Flóra jazierka pokrývala takmer celé
dno. Okrem toho, vertikálne rastúce
rastliny tvorili zaujímavé stĺporadia, ab-
sidy a miestami aj jaskyne. 

Bolo príjemné sa v neveľkej 3-4 metro-
vej hĺbke predierať týmto svetom ako
vystrihnutým z akčného science-fiction
filmu.

Teplá voda 

Druhým žabím mužom (žien) nesku-
točne imponoval fakt, že aj keď nie sú
šťastnými majiteľmi suchých oblekov,
predsa sa mohli rovnocenne potápať s
ostatnými. 

Voda pri hladine mala 21 stupňov Celzia
a pri dne v blízkosti prameňov dokon-
ca o dva viac. A tak nebolo treba rukav-
ice ani žiadne vestičky a doplnky. Na to
že bolo vonku pár stupňov nad nulov nie
zlé ?

Bizarné ryby

Bolo aj čosi pre ichtyológov – amatérov.
Voda v jazierku nie je prehnane kyslá
ani silno mineralizovaná. Jej kvalita je
porovnateľná s pitnou vodou tečúcou z
kohútikov našich vodovodov. Napriek to-
mu boli ryby v jazierku akési “čudné”. 

Plávali v neprirodzeným polohách mi-
mo os ich tela, pohybovali sa akosi
“trhane”, často troche “nezmyselne”
menili smer a podobne. Ktosi pozna-
menal, že boli “nadrogované”…..
Každopádne bolo vidieť, že vo vode s
mierne vyšším obsahom CO2 sa niek-
torým druhom darilo lepšie ako iným.

Bublajúci piesok

Ak by sme však mali vypichnúť niečo,
čo zaujalo všetkých a čo doteraz mno-
hí nikdy nevideli, tak to bola najväčšia
atrakcia jazierka – podvodné pramene.
Na viacerých miestach, bolo inak rastlin-
stvom pokryté dno prerušené ostro-
včekmi jemného, svetlého piesku. V
ňom, ako v kráteroch sopiek bublali
vývrevy teplej vody. 

Nikto neodolal a každý potápač pono-
ril ruku do tohto roztopašne bublajúce-
ho piesku, pripomínajúceho poskaku-
júceho psíka s dlhou srsťou. Občas z
prameňa vyletela k hladine bublina
plynu. Zo stredu týchto minikráterov sa
k okrajom šírilo pravidelné cirkulárne
vlnenie. Zaujímavé a nevšedné.

Dietický program výjazdu

Naši hostitelia z miestneho klubu, ne-

zostali nič dlžní povestej maďarskej
kuchyne. Dostali sme skvelé mäso na
ražni, šnicle a neuveriteľný domáci biely
chlieb. K tomu nápoje a after-dive drink
vo forme dvoch tesne po sebe idúcich
poldecákov pálenky. Nikto sa nesťažo-
val. Pravda – okrem šoférov, čo s ľa-
hostajným výrazom cucali nealkoholické
pivo…..

Podčiarknuté – sčítané

Bývať na juho-západe Slovenska, keď
napríklad cesta z Bratislavy trvá len 1,5
hodiny a neísť aspoň raz za život do
Taty, ktorá poskytuje troche inú per-
spektívu na potápanie považujeme
jemne povedané za “čudné”.

TATA - TERMÁLNE  JAZIERKOTATA - TERMÁLNE  JAZIERKO



Kurz BASIC NITROX 

Je vstupenkou do sve-
ta technického potápa-

nia. Svojich absolventov oboznámi s kom-
plexom informácií potrebných na využi-
tie Nitroxu ako dýchacieho média v
rekreačnom aj technickom potápaní. Po
jeho absolvovaní sú oprávnení používať
obohatené vzduchové zmesi od 22% - 40
% obsahu kyslíku s cieľom zvýšenia
bezpečnosti a prevencie pred dekom-
presnou chorobou.

Teoretické lekcie 

Pokrývajú problematiku:
- Histórie používania Nitroxu ako dýcha-
cieho plynu
- Daltonov zákon parciálnych tlakov
- Fyziológiu ľudského organizmu z
hľadiska pôsobenia O2 a N2
- Hĺbkové limity a koncept EAD -
Ekvivalentnej vzduchovej hĺbky
- Výhody používania EANx

Veľký dôraz je kladený na niektoré
obmedzenia používania EANx a s tým
súvisiace fenomény akými sú: Otrava
CNS O2 a ďalšie riziká spojené s ma-
nipuláciou a používaním zmesí s vyšším
obsahom kyslíka.

Výučba On-Line spôsobom

Vzhľadom na skutočnosť, že kurz BASIC
NITROX má v podstate akademický
charakter, sa nám podarilo spustiť na
webovských stránkach Aronnaxu na naše
pomery originálny projekt On-Linového
spôsobu nadobúdania znalostí. Ide o
slovenskú prvotinu.

Multimediálna a veľmi názorná príručka
je koncipovaná ako podporný štúdijný
materiál pre kurzy rekreačného potápa-

nia vedené kvalifikovaným inštruktorom.
V žiadnom prípade nemôže štúdium On-
Line textov bezo zbytku nahrádzať riad-
ny kurz, organizovaný autorizovanou
potápačskou školou.

Štruktúra kurzu

Teoretické lekcie kurzu, sú skompri-
mované do nevyhnutného minima. Jeho
vyjadrením je 7 učebných Blokov tohto
On-Line manuálu. V záverečnom bloku
je sada testov, z ktorých sú vyberané
otázky pre záverečné preskúšanie.

Preskúšanie a testy

Preskúšanie je formou pohovoru,
ukončené písomným testom z vyššie
spomínanej sady v závere On-Line ma-
teriálu. Navyše sa študenti naučia pro-
cedúry analýzy dýchacieho plynu. Bez ich
úspešného absolvovania nie je možné
certifikovať budúceho Nitroxového potá-
pača. 

Podmienky účasti

- vek min 14 rokov (súhlas zákonného
zástupcu)
- kvalifikácia Open Water Diver alebo jej
ekvivalent
- minimálne 10 registrovaných ponorov
- výstroj na požadovanej úrovni
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Cena

Kurz TDI Basic Nitrox realizovaný On-
Linovým spôsobom ponúkame v prípade
registrácie u nás len za 77 Eur. 

Zahŕňa:
- inštrukt. a skúšobný poplatok

- registrácia v TDI
- c-card, nástenný certifikát

Plná verzia kurzu, vrátane 2 ponorov na
otvorenej vode so zmesami EAN32 a
EAN36 stojí 145 Eur. V takom prípade
navyše zahŕňa:
- plnenie fliaš nitroxom 
- manuál a potápačské tabuľky
- prílohu do potápačského denníka.

Cieľom ponorov  v plnej verzii kurzu je na-
jmä demonštrovať klady používania
EANx. Ponory na otvorenej vode s
použitím Nitroxu sú zamerané na
zručnosti v používaní špeciálnych potá-
pačských tabuliek ako aj procedúry
analýzy dýchacieho plynu. Zostupy ma-
jú vzhľadom na lepšie zviditeľnenie výhod
Nitroxu charakter opakovaných ponorov.

Naša špecialita On-Linový Kurz Nitrox



Zodpovednosť nepatrí
asi u nikoho z nás
medzi obľúbené vlast-
nosti. 

Dobre chápeme, že bez zodpovednosti
to v živote nejde, že je všade prítomná
– ale radosť nám rozhodne nerobí. Skôr
ju berieme ako nutné zlo a inak tomu
nie je ani v potápaní. 

Domnievame sa, že ani potápanie nie
je výnimkou. Ba čo viac, vo
voľnočasovej aktivite akou je potápanie,
sa za chyby sa platí o čosi viac než len
odretými kolenami...... 

Preto aj zodpovednosť v potápaní
chápeme trocha členitejšie, než je to-
mu napríklad v prípade uličného fut-
balu.

Zodpovednosť za seba

V prvom rade ide v potápaní o vlastný
výstroj, vlastné zdravie a v extrémoch
aj o vlastný život. Potápač musí byť
zodpovedný za svoj výstroj, materiál a
doplnky. Mal by si uvedomovať tech-
nické možnosti svojho výstroja, kvalitu
svojich schopností a mieru svojho
výcviku. 

Len on vie v každej minúte ponoru, ako
sa momentálne cíti, v akom je telesnom
aj duševnom stave. V prvom rade je
sám za seba zodpovedný za priebeh
ponoru. Mám rád anglickú vetu: „only
YOU, can decompress FOR YOU“!

Zodpovednosť za svojho partnera

V druhom rade, je potápač zodpoved-
ný za svojho partnera. Nemusí to vždy
vyjsť a ani to v praxi vždy nebýva, že

na lodi tesne pred ponorom pridelený
partner, ti pod vodou celkom sadne.
Odchýlok v motivácii na ponor, v schop-
nostiach či zameraní je nespočetne.
Ako partneri, by ste však mali ponor
spolu nielen začať, ale celkom istotne
aj ukončiť. Mali by ste si vzájomne a
„zodpovedne“ monitorovať svoj stav,
zásobu plynu či dekompresný štatút.

Zodpovednosť za skupinu

Po tretie ide v potápaní o zodpovednosť
za celú skupinu. Je to, to známe
mušketierske: „jeden za všetkých a 
všetci za jedného...“. 
Nestačí mať pod vodou prehľad o svo-
jom partnerovi, ale je potrebné vedieť
tiež: kto všetko patrí do „našej“ skupiny,
kde je vedúci potápač, kto zostáva, ko-
mu sa pravdepodobne minie zásoba
plynu ako prvému a pod. Skrátka a
jasne – ide o kolektívny šport a v tom-
to prípade aj o kolektívnu zodpoved-
nosť za najpomalšieho, najmenej

skúsenejšieho či najviac ustráchaného.

Zodpovednosť za čistotu vody a
neporušenosť prostredia pod hladinou

pre ďalšie generácie, ktoré prídu po
nás, je potom ďalšia kapitola. 

Ale o tom niekedy inokedy.....

Zodpovednosť v potápaní





Pozývame všetkých,
ktorí holdujú potápa-
niu v chladnej vode na
účasť na ojedinelom

projekte nášho potápačského centra.

Prakticky neustále kolujú v kruhoch
technických, komerčných aj unifor-
movaných potápačov informácie 
o nesmierne pozitívnych účinkoch
pripúšťania si Argónu do suchého
obleku. Cieľom nášho projektu je ex-
perimentálnym spôsobom overiť či 
ide o:
- relevantné informácie
- polopravdy
- alebo hoci aj fámy.

Ponúkame ti týmto možnosť, si na vlast-
nej koži pocitovo skúsiť účinky inflácie
rgónu do tvojho suchého obleku a utvoriť
si vlastný názor. 

Celý miniexperiment podrobne evidu-
jeme, analyzujeme a na špecializo-
vanom seminári "Chlad v potápaní",
(uskutoční sa 6. Apríla 2013 v Klube
ARONNAX) aj príslušnou formou zvere-
jníme.

V rámci projektu sme pre potreby nášho
centra zaobstarali dostatočný počet:
- nízkokapacitných fliaš s vodným 
objemom od 1-2 litre
- regulátory s LP hadicou a s pret-
lakovým poistným ventilom
- upevňovacie popruhy a ďalšie
pomôcky.

V rámci experimentálneho projektu
použijeme metodiku slepého testu, al-
ternatívneho striedania plynov a ďalšie.

Staň sa účastníkom experimentálneho
projektu a skromne tak prispej k rozvo-
ju potápačskej vedy na Slovensku!

PLNÍME  ARGÓN - do fliaš na infláciuPLNÍME  ARGÓN - do fliaš na infláciu
suchých potápačských oblekovsuchých potápačských oblekov



Poloha: útes pri zá-
toke Zaklopatica
Hĺbka: 0-16 m
Predpokladaná kval-

ifikácia: OWD až A-OWD
Zaujímavosti: uzavreté jazierko s vý-
chodom na otvorené more
Poznámka: neuveriteľná fantázia
prírody…

S takýmto typom ponorov sa stretávame
skôr kdesi na Malte, či jej susednom os-
trove Gozo, než na Jadrane. Komu sa
páčila Modrá jaskyňa na Biševe neďaleko
ostrova Vis, bude našou Modrou dierou
istotne nadšený. 

Ponor začíname tesne pri brehu, kde sa
dno len mierne zvažuje smerom nadol.
Kotvu pri tom len málokedy hádžeme
hlbšie ako na 5-6 metrov. Po tom ako sa
skontrolujeme, klesneme na hranu ste-
ny v 10-13 metroch. Po tom čo sa pre-
hupneme cez jej okraj sa nám otvorí až
do hĺbok okolo 20-22 metrov. Po
niekoľkých minútach sa ocitneme v ústí
pomerne širokej vertikálnej štrbiny, ktorá
je bránou do Blue Hole.

S progresom do brány sa postupne dostá-
vame v 18 metroch ku spodnému vchodu
do diery, ktorý má podobu niekoľko metrov

dlhého tunela. Samotný tunel nie je ži-
adnym “hard core” jaskynným potápaním,
ale len pár metrov dlhým uzavretým
priestorom, navyše dostatočne širokým,
pričom doň preniká svetlo z vnútornej
strany tohto unikátneho prírodného úkazu. 

Po prekonaní tunela sa potápač ocitá na
druhej strane v akomsi prírodnom am-
fiteátri, pravdepodobne vzniknutom po
predchádzajúcom prepadnutí stropu niek-
dajšej jaskyne. Jeho dno je pokryté „čer-
venými ružami“ druhu Peyssonnelia squa-
maria. Po oboch stranách amfiteátra sú
bezpečne potápateľné previsy, evoku-
júce pocit jaskynné potápania. 

Na severnom konci amfiteátra, pokraču-
je Blue Hole asi 15 metrov dlhou a
niekoľko metrov širokou chodbou. Z
pochopiteľných príčin do nej nevstupu-
jeme, ale otáčame sa v jej ústí, v zóne
denného svetla. Navyše je dno chodby
pokryté ľahko zvíriteľným sedimentom,
preto sa radšej držíme niekoľko metrov
nad dnom na úrovni akejsi prírodnej
terasy. Za zmienku stoja rúrkovce, ktoré
patria k mnohoštetinatým červom. Na
lúče našich bateriek reagujú veľmi
zábavne, keď sa po nasvietení bleskovou
rýchlosťou náhle zastrčia do svojich
rúrkovitých stoniek.  

Po otočení sa, plávame držiac sa steny
po pravej ruke smerom von z amfiteátra.
Po ceste doporučujeme pátrať po spiaci-
ch úhoroch v miestach celkom pri dne,
kde sa skala stretáva s pieskovím dnom.
Cez teraz už nám známy vchod/východ
v hĺbke 18 m sa distávame na otvorené
more. Ponor pokračuje pátraním po ry-
bách a ďalších potvorách na východnej
stene. 

Po pár minútach sa dostaneme k ďalšej
vertikálnej pukline, v ktorej útrobách za-
čneme stúpať k hladine. Na jej vrchole sa
stáčame opäť na západ k Blue Hole.
Teraz už v plytkej vode 3-5 metrov
môžeme pozorovať atraktívny perličkový
kúpeľ, keď sa cez póry v skalách driapu
k hladine tisíce strieborných
guľôčok bublín nami vy-
dýchaného vzduchu, ktorý
sme vypustili pri dvojná-
sobnom prekonaní spod-
ného tunela. 

Aj keď je čln už nadohľad,
ponor ešte prekvapujúco
nekončí, pretože naši
Divemastri určite zamieria

do Blue Hole. Po opätovnom naplávaní
do jej horného poschodia cez veľké “okno”
siahajúce až k hladine, absolvujeme
ďalšie kolo v útrobách amfiteátra. Dych
ti istotne vyrazí zvláštny prírodný úkaz,
ktorý tvoria priam “hmatateľné” lúče sln-
ka, dopadajúce do vody cez horné okno
Blue Hole. Len málokto odolá a nevykúpe
sa v ich svetle. 

Na konci sa zvykneme vynoriť až na
hladinu, pretože aj pohľad von po hladine
amfiteátra je veľmi fotogenický.
Spoločnosť nám pri tom zvyknú robiť
tisíce malých, takmer priehľadných skle-
nených rybičiek. Cesta k člnu späť na
otvorené more, je už len rutinou, ktorú
spestrí výstup cez “stredné” okno v hĺbke
5 metrov. Za aj pod nami zostáva vtedy

Lokalita - Modrá diera 



Krtko
Bolo to v časoch našich speleopotá-
pačských začiatkoch. Plán sme mali
skvelý. Zísť sa skoro ráno v Bratislave,
autom sa svižne presunúť až na jednu
planinu stredného Slovenska. Tam sme
mali vstúpiť do jaskyne a (už s pomo-
cou skupiny miestnych jaskyniarov v
úlohe šerpov) prekonať dosť dlhý úsek
šliapaním– šplhaním – plazením – bro-
dením….. proste technikami zvláštnych
tvorov ktorí majú v znaku netopiera.
Keď taký “krtko” v ľudskej koži, narazí
na sifón (rozumej zatopenú cast chod-
by) a nemôže ďalej, stave sa z neho
potápač. Teda – ak má guráž si zaob-
starať dýchací aparát a akú-takú
ochranu pred chladom vo forme
staršieho obnoseného neopréne. Aj nás
viedol taký jedinec – “šéf”.

Keď sme po 1,5 hod došli až na “pľac”
a konečne sa zastavili (tá makačka v
gumákoch, ktoré sú pravdepodobne in-
tegrálnou súčasťou uniformy jaskyniarov
sa nám vôbec nepáčila), tak nás “šéf”
vyzval, aby sme sa ustrojili. Prezliekali
sme sa a malej plážičke medzi dvoma
podzemnými riečkami v blate po kolená.
Podotýkam, že kamenná stena nám
pritom bránila sa riadne vystrieť. Kto
nevie o čom píšeme, nech sa skúsi
navliecť do podoblečka a sucháča v
trištvrťovej skrini. 

Potom sme šli “prekonávať” sifón. Prvý
sa zanoril “šéf”, po ňom ja a nakoniec
môj vtedajší pravidelný potápačský part-
ner. No – bolo to zaujímavé. Viditeľnosť
dosahovala asi 17 cm. Svoje svetlo na
Godmannovej rúčke som videl len vtedy,

ak som sa dotkol svojho
nosa. Samozrejme ani
som brvou nemykol a po-
maly som sap o šnúre,

ktorú šéf predo mnou rozvinul z bubna
posúval kdesi vpred.

Šnúra “hrala” a tak som viac tušil než
vedel, že sa čosi deje tak predo mnou,
ako aj za mnou. Odrazu som rukou na
šnúre narazil na skalu. Vravím si - “asi
zapadla do špáry”. Ale div sa svete,
všade navôkol kam som ľavou rukou
hmatal bola len pevná skala. Ďalších pár
desiatok sekúnd som sa pokúšal vyťa-
hovať, či popoťahovať lanko. Ale nič,
márne som sa krútil. Skala nepovolila
a ja som voľky nevoľky (samozrejme už
za nulovej viditeľnosti) technikou odráža-
nia sa cúvaním vytlačil môjho zadného
partnera zo sifónu späť do suchej časti
chodby.

Po niekoľkých minútach, ktoré sme s
parťákom strávili v družnej debate o
skvelej viditeľnosti (on pochopiteľne
nevidel počas toho 5 minútového ponoru
vôbec nič) sa vynoril aj “šéf”. Použil
niekoľko expresívnych výrazov a naz-
načil, že – “on tú kulisu v pohode pod-
plával”… Nasledoval druhý pokus.
Podľa inštrukcií “šéfa” som sa tlačil vi-
ac vľavo a snažil sa splynúť s pieskovým
podložím. Výsledok bol však identický.
Opäť som bol na tom istom mieste,
obklopený pevnou horninou a nášho
“šéfa” nikde. On sa proste nejakým pre
mňa nepochopiteľným spôsobom dostal
cez skalu na druhú stranu. A tak opäť
v absolútnej tme ohmatávam stenu,
poťahujem šnúru, počítam nádychy a
pritom kopem zadného partnera do
masky. 

Koniec príbehu si nájdeš na:
www.scuba.sk/humor/poviedky_krtko.php

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

Po potápaní býva veľký smäd

Zhoda náhod, alebo o menách
Už dlhé roky organizujem stretnutia, súťaže, dovolenky. Za svoju kariéru učiteľa
– trénera – inštruktora – sprievodcu - ...... som videl zoznamy s tisíckami mien
krstných aj priezvisiek. Keď som učil, certifikoval či len zapisoval, narazil som čas-
to na neuveriteľne zhody náhod, ktoré boli dôkazom, že vymýšľanie nových
variantov mien, nie je nekonečné. 
Tak som bol svedkom, keď sa Slivková vydala za Hrušku (a stala sa Hruškovou),
alebo ako sa Marková vydala za Marka a ani si nemusela meniť potápačský
preukaz, logbook či ďalší kopec legitimácií..... A tak sa mi jedného dňa na safari
potápačskej lodi zišli bratia Woelflovci, Vlčko a Farkaš. Jednoducho som túto 4-
člennú skupinku potápačov volal „vlčia svorka“......

zapísal Robert



Termín:
31.8.-7.9.2013 
Cena: 490 EUR

Plavby spojené s potápaním organizu-
jeme v našej spoločnosti už od roku 1995
a v Chorvátskej časti Jadranského mo-
ra sme skutočne "ako doma". Dôkazom
je viac než 2 000 spokojných pasažierov
našich plavieb. S posádkou lode Bodul
spolupracujeme už od roku 1995. Okrem
potápačských, organizujeme tiež plavby
detské, cyklistické aj pre vyznávačov
morského kajakingu. 

Charakteristika potápačských plavieb

Na týchto plavbách sa primárne potápa.
Najčastejšie 2-3 razy denne. Celý pro-
gram, trasa plavby, podávanie stravy aj
spôsob prenocovania sa podriaďuje potá-
pačským cieľom. Na lodi sa zvyčajne
vytvorí pravá "potápačská" atmosféra,
vhodná na získavanie praxe a nových
skúseností či vyšších potápačských kval-
ifikácií.  

V cene je:
ubytovanie na 7 nocí v 2-lôžkových ka-
jutách, týždenná plavba, strava formou
plnej penzie, prístavné poplatky, posád-
ka, pohonné hmoty.
V cene nie je:
pobytová taxa = 14 Eur, doprava, ces-
tovné ani potápačské poistenie, potá-
panie, vstupné do národných parkov a
chránených oblastí.

Cena za potápanie

Na Bodule platíme len za reálne usku-
točnené ponory. Cena za ponor bude
upresnená v mesiaci február. V cene
bude započítané plnenie fliaš vzduchom,
brífing a potápačské povolenia. Na lodi
Bodul nie je možné si prenajímať fľaše,

ani potápačské závažia.

Loď M/Y Bodul

Bodul je drevená 3 palubová motorová
jachta s domovským prístavom v Splite.
Je to loď s dlhodobou tradíciou a
skúsenosťami s nautickým turismom v
Chorvátsku. Ústrednou postavou lode je
dvojica Otec (Ljubo) a syn (Marinko)
Jakasovi, ktorí sú majiteľmi plavidla.
Kapacita Bodulu je maximálne 28
pasažierov, 2 divemasteri a 5 členná
posádka.

Ubytovanie

Kajuty sa nachádzajú na všetlkých troch
palubách. Na hornej palube je 6 kajút s
poschodovými posteľami, s WC a umý-
vadlom. Na hlavnej palube sa nachádza-
jú 4 kajuty, s posteľami na identickej
úrovni, WC a umývadlo. V podpalubí je
ďalších 5 kajút s posteľami na rovnakej
úrovni a WC. Všetky kajuty sú vybavené
odkladacou skrinkou, a poličkou. 

Spoločné stravovanie.

Jedlá sa na lodi podávajú tri razy denne.
Raňajky sú takzvané "kontinentálne":
chlieb alebo pečivo, maslo, med, džem
a vajíčka, syr či salám. Nechýbajú nikdy
džús, čaj alebo káva. Obed sa skladá z
polievky, hlavného jedla a zákusku či
ovocia. Na večeru sú často podávané
špeciality z chorvátskej kuchyne ako aj
ryby a ďalšie morské živočíchy. Nikdy
nechýbajú zeleninové prílohy.

Nápoje k obedu a večeri, nie sú v cene
zájazdov. Pasažieri si ale môžu za úhradu
objednať v lodnom bare bežné nealko-

holické nápoje (Cola, Fanta, Sprite). Pre
lepšiu náladu potom aj pivo, víno, či mi-
estne nápoje, akými sú: Rakija, Travarica,
Pelinkovac, Orachovac.

Ďalšie priestory lode

Centrom lode a miestom spoločného
stravovania je priestranný salón. Je vy-
bavený televízorom a malou audiovežou.
K dispozícii sú tiež karty, šachy a ďalšie
spoločenské hry. Kto má radšej čerstvý
vzduch a výhľad na more, nájde útočisko
v prednej časti hlavnej paluby. Pohodlné
sedenie, chládok vytvorený pergolou pri-
am nabádajú na popoludňajšiu siestu.
Populárne sú tu najmä podvečerné
posedenia pri západe slnka a fľaše
Graševiny - miestneho vína. Aj zadnáčasť
hornej paluby poskytuje pohodlie sede-
nia na mäkkých matracoch. Po zotmení,
sa tu pri svite mesiace či mihotavom sve-
tle prístavu vedú rozhovory na témy od
výmyslu sveta. Predná časť hornej palu-
by síce nie je krytá pred slnkom, ale večer
poskytuje miesto na spoločné večierky
pasažierov. 

Čo zažijeme počas bežného dňa

Na rozdiel od safari v Červenom Mori, má
plavenie sa po vlnách Jadranu oveľa
pokojnejší charkter. Zvyčajne sa do sý-
tosti vyspíme. Vstáva sa tak, aby náš
hosť stihol raňajky do 9:00. Potom sa
vypláva z prístavu či zátoky (podľa toho
kde Naval nocoval) a zamieri sa na miesto
prvého ponoru dňa. Potápa sa medzi
11:00 a 13:00. Nasleduje obed a všeobec-
ný pokoj a sieta na lodi. Po nej sa Šće-
dro presunie na lokalitu druhého ponoru.
Ten sa skončí väčšinou okolo 17:00. 

Noc na lodi

Po popoludňajšom ponore, sa loď pre-
sunie do prístavu, čo umožní našim
hosťom vyraziť po večeri do ulíc niek-
torého mesta, či prístavnej osady za
účelom spoznávania mediteránskej
kultúry. Ak je v ten deň plánované aj
nočné potápanie, zamierime s loďou do
zátoky, v ktorej aj prenocujeme.
Romantika s hviezdami, je v takom prí-
pade zaručená a priam nabáda na preno-
covanie na hornej palube pod holou oblo-
hou. K tomu gitara a zopár clivých tónov....

Trasa našej plavby

Plaviť sa budeme k ostrovom a útesom
strednej Dalmácie, jednej z najslnečne-
jších častí jadranského pobrežia.
Zvyčajne zo 7-mich nocí na palube,
strávime 4-5 v mestách a 2-3 v zátokách
na kotve, či vyviazaný lanami o brehy.
Našim domovským prístavom a miestom
naloďovania sa bude mesto so
starobylým prístavom – Trogir, neďaleko
chorvátskej metropoly Split. Trasa plav-
by sa prispôsobí našim chutiam, počasiu
a rytmu potápania. 

Safari na lodi BODUL s lacným potápaním



Aronnax Apnea Cup 2013

5 tipov na akcie centra Aronnax - jar 2013
Techmeeting CZ-SK, Budišov
16.-17. február 2013
Po minuloročnom veľkolepom Techmeetingu, k orga-
nizácii ktorého sme aj my tak trochu prispeli s účasťou
najjagavejších hviezd svetového potápania sa tento rok
stretneme tam, kde to všetko začalo - na severnej
Morave. Heslom podujatia je: ”Návrat ku koreňom”.

Veľkonočný ponor, Veľké Košariská
30. marec 2013
Ponor pre tých, ktorý majú pocit, že sviatky nemusia byť
prežité výlučne za preplneným stolom s ťažkými jedlami
a prebytkom alkoholu. Ponoríme sa v staronovej
lokalite, ktorú sme kedysi hojne navštevovali a kde v
poslednom období býva najčistejšia voda v okolí BA.

Chlad v potápaní, Klub Aronnax
6. apríl 2013
V útulnom prostredí  za účasti špičkových slovenských a
zahraničných spíkrov rozoberieme tématiku chladu v
rekreačnom, technickom aj komerčnom potápaní.
Detailne si objasníme fyziologické základy hypotermie a
zhrnieme historické aj súčasné riešnia tejto prob-
lematiky a naznačíme, čo nás asi čaká v budúcnosti.

CUBApárty, Klub Aronnax
13. apríl 2013

V len veľmi jemne moderovanom večeri sa porozprávame
o žralokoch., krokodýloch a iných potvorách, ktoré sme videli
pod vodou na našej veľkej výprave na Ostrove slobody.
Piť budeme pravý kubánsky rum a fajčiť tlsté havanky. A
samozrejme spriadať ďalšie potápačské plány....

Projekt ARGONnax, Bratislava
jar 2013

Poď s nami testovať účinky použitia Argónu ako in-
flačného plynu do svojho suchého obleku. Poskytneme
ti nízkokapacitné tlakové fľaše naplnené Argónom ako aj
príslušenstvo. Zapožičiame aj regulátor s LP hadicou a
pretlakovým ventilom. 

Už 6. ročník našej
súťaže 10-členných štafi-
et v nádychovom potá-
paní, ktoré po dobu jed-

nej hodiny prekonávajú 25 metrové
úseky pod vodou. Jednou z noviniek
ročníka bola tento rok nová amatérska
kategória – Ladies. Zatiaľ prvou las-
tovičkou bolo babské družstvo z nášho
Aronnaxu. Aj keď bolo dievčat nakoniec
len 6 (!), držali sa statočne a v prvej roz-
plavbe súťaže odplávali za hodinu 4
875 metrov. V amatérskom družstve
Michelinovcov sa v jednom teame bok
po boku zišli až 3 generácie. Dedo –
otec – a dvaja vnuci. V tejto amatérskej
kategórii vyhrali podľa očakávania štu-
denti z FTVŠ - 6 750 metrov. Druhí boli
naši Aronnaxáci - 5 850. Viac sa dozvieš
z reportu na našej webstránke.


