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Druhý život tvojho potápačského výstroja Druhý život tvojho potápačského výstroja 
Vyrástli ti deti z výstroja? 
Skrátil (zmenšil) sa tvoj potápačský
oblek ?
Prekáža ti materiál v zadnej skrini, ktorý
už vzhľadom na svoj vek, zdravotný
stav či rozvod nepoužívaš ?
Stojí ti v garáži potápačská fľaša s
dávno expirovaným atestom hydro-
statickej skúšky a kto vie akým starým
vzduchom v nej? 
Potápačský výstroj bol vymyslený a rok-
mi vylepšovaný preto, aby s ním človek
potápal. Aby ho pobyt pod vodou formoval
a spôsoboval mu potešenie. Možno máš
kdesi zastrčený (dnes už historický)
prístroj, ktorý by možno mohol 

Najskôr sme objavili na našom domá-
com útese, v hĺbke 22 metrov chobot-
nicu. Stočená v diere ochraňovala svo-
je potomstvo. Najskôr to boli len také
biele chumáče, neskôr priehľadné
okrúhle zárodky s embryami malých
chobotníčat.
Chodievali sme ju navštevovať
pravidelne. Sledovali sme ako sa mení
farba zárodkov. Dokonca sme jej občas
priniesli ježka, rozdrvenú mušlu či
dokonca rybu s vedomím, že pokiaľ
stráži budúce potomstvo, nevylieza von
a vlastne celé týždne neje. Postupne

sme si k nej vybudovali veľmi vrúcny
vzťah.
Až jedného dňa našu základňu navštívili
“tiež potápači”. Po tom čo som sa 
v brífingu zmienil o tejto Mame-
Chobotnici, statočne sa vrhli do vĺn. Je
neuveriteľné čo po nich zostalo. Mŕtva
a nožom dopichaná chobotnica, ktorá
vlastným telom chránila mladé. Niekoľko
jej ramien nasilu vytiahnutých von, po-
hodených poblíž po tom, čo ich surovo
amputovali. Viem, že človek je vlastne
predátor, ale za každú cenu?              

Robert Korim

dizajnovo skrášliť našu základňu Aronnax. 

Alebo máš kompletný a ešte použiteľný
výstroj, s pomocou ktorého by sme mohli
nastupujúcej generácii pomôcť pri spozná-
vaní Sveta Ticha!

Tvoj výstroj by tak opäť ožil, opäť for-
moval a spôsoboval novým potápačom
potešenie. Radi ťa v tomto ušľachtilom
čine podporíme a pomôžeme ti zbaviť sa
pre teba už prakticky bezcenného a
nepotrebného materiálu či techniky. 

Ďakujeme vopred. 
Píš na adresu:  centrum@aronnax.sk0903 228 688,   www.aronnax.sk,  centrum@aronnax.sk  

Nielen voda je nám blízka, ale na
jeseň a v zime holdujeme aj 

indoorovým aktivitám.
Pravidelne sa zúčastňujeme
Turnaja potápačských dvojíc 

v badmintone v Trenčíne. jeho
usporiadateľom je Palo Rapan a

jeho Klub LaugDive z mesta
Matúša Čáka. Okrem urputných

bojoch na kurtoch ide aj o
zábavu a stretávanie sa.

turnaj
Badmintonový
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KRAB  PUSTOVNÍK

Jednu zo skupín kôrovcov tvoria aj
takzvane kraby pustovnícke. Majú
zaujímavý tvar tela aj životný štýl.
Ich zadná časť tela sa celkom zme-
nila po tom, čo si osvojili spôsob,
akým anechtujú prázdne ulity
mäkkýšov a prispôsobia si ich ako
svoj príbytok. Rovnako je predĺžená
aj ich hlavohruď a proporčne zme-
nené sú aj tykadlá a klepetá. Mäkké
bruško týchto článkonožcov je
predĺžené a takmer celé stočené v
ulite, pričom posledný článok celého
živočícha pevne drží v špirálovite
stočenej ulite. Kraba bezvadne
chráni, pričom je schopný sa do nej
celý vtiahnúť v prípadoch
nebezpečenstva.
Kraby pustovnícke mávajú jedno
klepeto zväčšené a zvyčajne ním ve-
dia celkom uzavrieť vchod do svojho
domčeka. Keď krab vyrastie zo
schránky, musí si nájsť novú - väčšiu.
tento transfer musí urobiť rýchlo a
nenápadne. Práve počas manévru
výmeny je najviac zraniteľný, pre-
tože počas neho odkryje celú mäkkú
časť svojho tela. Mnohé druhy tých-
to krabov nosia na svojej ulite jednu
či viac sasaniek, ktoré si tam sám
klepetom vysadí. S týmto
mechúrnikom žijú potom v symbióze.
Sasanko ich chráni pred nepriateľom
a za odmenu  dostáva odpadky po
svojom domácom.

PREČO  VZNIKAJÚ  
MODRINY  A  PODLIATINY

Pod kožou prebieha veľa drobných
krvných vlásočnic. Keď sa udrieme,
môžu niektoré prasknúť. V mieste,
kde sme sa udreli, či v bode kde
vznikne veľký podtlak, sa pod kožu
rozleje krv a zmení farbu pokožky.
Vznikne modrina.
Koža je ochranný obal nášho tela. je
pružná a odolná. Ale malé vlásočnice
pod kožou sú spravidla krehkejšie.
preto sa pri údere môžu poškodiť aj
v prípade, že koža zostane
neporušená.
Pri tom, z nich uniká krv, ktorá
nemôže odtiecť von. Na povrchu kože
sa prejaví ako namodralá škvrna.
Potom dochádza k niektorým
chemickým premenám a krv sa pos-
tupne rozpúšťa. 
Premeny spôsobia, že sa farba mod-
rin zmení. Než škvrna zmizne,
prechádza farebným spektrom od
zelenej až po žltú. 

PREČO  NEVIDÍME  MESIAC
V  NOVE

Mesiac je v nove, keď prechádza
medzi Zemou a Slnkom a je osvetlený
zo strany Slnka, pričom nám ukazu-
je tmavú tvár.
Obvykle môžeme Mesiac spozorovať
na oblohe asi dva dni po nove. V tej
dobe vidíme len veľmi úzky kosák.
Keď si vezmeme na pomoc ďaleko-
hľad, môžeme vidieť ešte tenší kosák
hneď na druhý deň po nove.
Niektoré obdobia sú pre takéto po-
zorovateľské cvičenie výhodnejšie
než iné. Na severnej pologuli je k to-
mu najvhodnejším obdobím jar.
Podobne sa môžeme pokúsiť vy-
hľadať ubúdajúci mesiac tesne pred
novom. V takom prípade musíme po
mesačnom kosáku pátrať po
rozbrieždení, tesne pred východom
slnka.

PREČO  SA  VŽDY  SMER
VETRA  STÁČA

Vetry na zemskom povrchu sledujú
na svojej ceste atmosférou kruhové
dráhy, pretože na gigantický pohyb
vzduchu pôsobí aj prirodzená rotácia
Zeme.
Keby sa naša Zem neotáčala okolo
svojej osi, fúkali by vetry po priam-
kach z oblasti s výskytom vysokého
tlaku vzduchu, do oblasti s nízkym
tlakom. 
Ale pretože sa naša Zem pomerne
rýchlo otáča okolo svojej osi,
dochádza k javu, že sa dráha vetrov
stáva kruhovou.
Na severnej pologuli našej planéty sa
vetry otáčajú okolo tlakových níží s
orientáciou proti smeru hodinových
ručičiek. 
Potvrdzujú to aj snímky z meteoro-
logických družíc. Svojich charakterom
podobný vírivý pohyb je aj v atmos-
férickom  cyklóne, ktorý má však
oveľa menší priemer. 
Tlak vo vnútri cyklónu je značne nižší
a vietor, ktorým sa prejavuje oveľa sil-
nejší.
Oblasti vysokého tlaku sa nazývajú
anticyklóny. 
Vetry v nich sa točia na severnej po-
loguli Zeme proti smeru hodinových
ručičiek. 
Južne od rovníka na južnej pologuli
je potom smer otáčania pravidelných
vetrov opačný.

MeteorológiaMeteorológia

FyziológiaFyziológia

GeografiaGeografia ZoológiaZoológia



Asi 80 km južne od po-
brežia Kuby a 130 km
severne od Kajman-
skej priekopy sa

nachádza 240 km dlhé súostrovie až
dvesto tridsiatich koralových a man-
grovových ostrovov. Niekedy sa tento
archipelág označuje aj ako tretí najväčší
bariérový útes na svete. Názov
„Jardines de la Reina“ (Kráľovniné
záhrady) pochádza ešte z čias Kryštofa
Kolumbusa, ktorý toto súostrovie v roku
1492 objavil.

Cena 1 880 Eur zahŕňa:

- transfery Havana - Jardines de la
Reina - Havana luxusným autobusom
v kombinácii s loďou
- 6 nocí na jednej z plavidiel Caballones,
La Reina alebo Halcon (podľa počtu
účastníkov), plná penzia,
- potápačský sprievod, plnenie fliaš,
záťaže, spolu 15 ponorov
- počas potápania 2 litre balenej stolovej
vody na osobu denne
- vstup do morského parku Jardines de
la Reina 150 EUR
- palivový príplatok 70 EUR (môže sa
meniť podľa vývoja cien ropy)
- 2 x ubytovanie v Havane v luxusnom
hotely**** s raňajkami
- CD sprievodca (mapa Kuby, mapa
potápačských lokalít, dôležité informá-
cie a popisy navštívených miest, video,
kubánska muzika, základné španielske
výrazy)
- originálny atlas morských karibských
živočíchov

Cena nezahŕňa:

- letenku na trase: Praha (Viedeň,
Budapešť) - Havana a späť
- Sprepitné (doporučujeme cca 100
CUC)

- nápoje v lodnom bare
- vízum v hodnote 30 Eur
- odletová taxa vo výške 25 CUC

Zľava pre nepotápačov:
Je poskytovaná vo výške 150 Eur

Ubytovanie a strava
Ubytovanie bude na palube lode typu
Live aboard. Potápači budú mať k dis-
pozícii dvoj alebo troj lôžkové klimati-
zované kajuty s kúpeľňou a WC. Na lo-
di je jedáleň a vonkajší bar. Stravu vo
forme plnej penzie tvoria prevažne čer-
stvé ryby, langusty a hydina. 

Potápanie

Jardines de la Reina sú uzavretou a
neobývanou oblasťou, do ktorej je
umožnený prístup len 300 potápačom
ročne. Neporušené potápačské terény
s tradičnými koralovými formáciami tu
často tvoria steny padajúce do hĺbok cez
50metrov. Popretkávané sú rôznymi
kaňonmi a jaskyňami. To všetko za prí-
tomnosti množstva rýb a ďalších foriem
života. Na niektorých tunajších lokalitách
nie je vôbec neobvyklé stretnúť aj 15
žralokov naraz.

Potápačské lokality

Delia sa na dva typy:
- hlboké (30-50m), kam sa jazdí na 1.
ponor dňa pozorovať veľké ryby (žraloky
a ďalšie predátory) a

KUBA - Jardines de la Reina

Termín - 
21.2. - 8.3.2013
Termín -
21.2. - 8.3.2013

KUBA - Jardines de la Reina 
Potápačský zájazd na ostrov slobodyPotápačský zájazd na ostrov slobody

www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_kuba.phpwww.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_kuba.php

- plytké útesy (do 20m), ktoré budeme
navštevovať ako druhý ponor dňa.
Uvidíme tu raje, murény, koraly a
samozrejme množstvá menších
útesových rýb.
Teplota vody tu koncom februára bude
dosahovať 26-27 stupňov Celzia.

Sympatický slogan prevádzkovateľa
základne, tzv. „žraločia záruka“ znie:
Ak neuvidíte žraloky – vrátime vám pe-
niaze za pobyt !

A čo ešte

Kuba však pre návštevníka neznamená
len potápanie. Letieť takú diaľku cez
oceán sa pochopiteľne oplatí v prípade,
ak si predĺžiš potápačský týždeň o min-
imálne ďalších 7 dní, ktoré môžeš stráviť
objavovaním „Ostrova slobody“. 

Kto sem zavíta, nemal by si nechať ujsť
návštevu Trinidadu, jedného z pätice
prvých miest na Kube, založeného v
roku 1514 Diegom Velasquesom. Toto
klasické koloniálne mesto (dnes sa
okrem iného nachádza aj na zozname
UNESCO) kedysi tvorilo španielsku zák-
ladňu pre výboje do Nového sveta a
neskôr rozprávkovo zbohatlo pesto-
vaním a obchodom s cukrovou trstinou.



Príchod do potápačského centra a úkony,
ktoré bude vyžadované sa pochopiteľne
môžu od základni k základni dosť pod-
statne líšiť. Napadajú nás geografické
(rozumej – klimatické) rozdiely; národ-
nosť a zvyklosti prevádzkovateľa; veľkosť
a pracovné tempo bázy; vzdialenosť od
mora či plavidla; charakter potápania 
v jej okolí a ešte desiatky ďalších.....
Napriek tomu sa v nasledujúcich riad-
koch pokúsime o určité zovšeobecnenie
a poskytneme návod ako prejsť úvodným
Check-In pohodovo a s úsmevom.

Ticho, skromne a trpezlivo

Tak by mal vyzerať tvoj príchod. Žiaden
personál nemá rád hlučných a prehnane
sebavedomých zákazníkov. Postačí ka-
marátsky pozdrav a zásada, že na zači-
atku treba viac pozorovať a vstrebávať
zvyklosti a osobitosti základne. Pri
vchode, či recepčnom pulte si ťa istotne
prevezme niektorí z členov teamu.
Za samozrejmé považujeme predstave-
nie sa, odovzdanie voucheru (v prípade
že prichádzaš cez cestovnú kanceláriu).
Alebo meno potápača, ktorý ťa doporučil,
prípadne stručné informácie odkiaľ
prichádzaš. Vhod príde aj spôsob, akým
si si vybral základňu. Buď trpezlivý, na-
jmä v prípade ak si sa zjavil neočakávane
alebo práve v momente vybaľovania sa
potápačov po výjazde loďou.

Doklady a preukazy

Pre Check-In maj pripravenú základnú
sadu potápačských dokumentov:
- plastovú kartu svojej najvyššej potá-
pačskej kvalifikácie / preukaz
- preukaz oprávňujúci používať zmesi

Nitrox, ak ich hodláš počas pobytu
vyžadovať
- kartu DAN, či inej spoločnosti potá-
pačského poistenia
- potvrdenie o poistení za škody spô-
sobené tretím osobám / nevyžaduje sa
všade
- lekárska prehliadka nie staršia ako pol
roka / nevyžaduje sa všade
- potápačský denník / nevyžaduje sa
všade
- I.D. osobný preukaz vo forme občianske-
ho preukazu či pas / nevyžaduje sa všade

Za najvhodnejší spôsob skladovania uve-
dených dokumentov považujeme riadne
vedený potápačský denník v osobitnom
obale s perom a kópiami osobných dok-
ladov. Je viac než pravdepodobné, že tvo-
je doklady zostanú až do momentu
opustenia (Check-Out), zaplatenia za
služby základne u personálu centra.

Dotazník

Po odovzdaní vyššie uvedených doku-
mentov, budeš pravdepodobne vyzvaný
na vyplnenie krátkeho dotazníka. Medzi
časté otázky patria napríklad:
- najvyššia dosiahnutá potápačská kval-
ifikácia
- odkedy sa potápaš
- počet ponorov
- maximálna dosiahnutá hĺbka
- dátum posledného uskutočneného
ponoru
Ale aj doplňujúce otázky typu:
- ako si sa o nás dozvedel
- prečo si si vybral našu základňu atď.
Pri vypĺňaní dotazníku nie si povinný
okrem mena, poskytovať žiadne ďalšie
osobné informácie typu:
- adresa

- telefónne číslo
- email
Tieto bývajú často využívané pre účely
reklamy základne.

Osobná anamnéza

Nasledovať bude vyplnenie „Osobnej
anamnézy“. Ide o štandardný dotazník,
ktorý sa na serióznych základniach vypĺňa
v súlade s tvojim vyhlásením, že si v rov-
nakom zdravotnom stave ako pri svo-
jom poslednom absolvovanom kurze.
Svojim podpisom potvrdíš:
- že nie si tehotná (len ženy), 
- že nemáš vážnejšie problémy s ner-
vovou, dýchacou ani obehovou sústavou.
- že neberieš žiadne lieky, ktoré by ti
bránili v šoférovaní. 
- že si nestrávil viac než dva mesiace 
v priebehu posledného polroka v nemoc-
nici a podobne.

Ďalšia dokumenty

Predpokladá sa, že budeš podpisovať aj
ďalšie doklady typu: „Zbavenie sa zod-
povednosti“ či „Pravidlá správania sa na
základni XY...“ . Veľmi často dávajú ma-
jitelia k podpisu aj „Súhlas s použitím
normobarického kyslíku v prípade potá-
pačskej nehody“ a ďalšie.

Výstroj z požičovne

Po administratívnej časti bude s na-
jväčšou pravdepodobnosťou nasledovať
prevzatie potápačského výstroja. Venuj
mu náležitú pozornosť. 
Pátraj po absencii jeho súčastí, chybách
či poškodeniach. Všetko riadne zazna-
menaj do „Zápožičného listu“. 
Nepodceňuj tento úkon a spočítaj si

napríklad aj hmotnosť záťaží. Pokús sa
zapamätať si jeho typ, vzhľad, farbu,
veľkosti či iné poznávacie znaky. Prípadne
si ich aj poznač do denníka. 
Je viac než isté, že obdržíš svoju osob-
nú skrinku, plastovú prepravku či aspoň
vešiak s menovkou.

Tour De Základňa

V mnohých prípadoch si tebe pridelený
Divemaster považuje za česť, povodiť
ťa po priestoroch centra. Využi jeho výk-
lad na oboznámenie sa so systémom
uskladňovania výstroja, spôsobom jeho
sušenia. 
Každá základňa napríklad nejakým modu-
som operandi rozlišuje medzi plnými a
prázdnymi fľašami, či má iný režim uk-
ladania záťaží.

Neboj sa dotazovať o režime života na
základni – na začiatku je to viac než
vhodné. A kto sa nepýta, dozvie sa menej.

Check-In na potápačskej základni



TATA - MADARSKO
Potápanie v termálnom jazierkuPotápanie v termálnom jazierku

TATA - MADARSKODo Maďarska, k našim južným susedom
chodievame potápať pomerne často.
Či už na štrkovisko v neďalekom
Hegyeshalom-e; do jaskýň v Budapešti
(Molnár János Barlang) a Hévíz; alebo
do priestorov podzemnej ťažobne
vápenca v hlavnom meste (Kóbanyia).

K najnovším akciám pribudlo atraktívne
potápanie v termálnom jazierku
neďaleko mestečka Tata, len 120 km od
Bratislavy. Práve v tejto oblasti začalo
pred 50 rokmi športové potápanie 
v Maďarsku.

V cene 35 Eur je zahrnuté:

- Vstup do chránenej oblasti
- Použitie potápačskej základne
(vykúrená chatka, WC, .....)
- Ponor v termálnom jazierku 
s Divemasterom
- Potápačská fľaša a záťaže
- Plnenie vzduchom
- Špeciálna stránka do denníka
- Skvelé propagačné DVD s filmom 
o lokalite
- Obed a nápoje

V cene nie je zahrnuté:

- Doprava do Tata
- Poistenie cestovné ani potápačské
- Potápačský výstroj (s výnimkou fliaš
a záťaží, ktoré sú súčasťou potá-
pačského balíčku)

Cena pre nepotápača (15 Eur) 
zahŕňa:

- Vstup do chránenej oblasti
- Použitie potápačskej základne

(vykúrená chatka, WC, .....)
- Obed a nápoje

Cesta na lokalitu

Na základni Aronnax sa stretneme v
ranných hodinách. Po nafasovaní ma-
teriálu sa rozdelíme "ekonomickým"
spôsobom do áut a vydáme sa po 
diaľnici smerom na Budapešť. Desať
dňová (najkratšia možná) diaľničná
známka na maďarské cesty stojí 13 Eur
(stav k októbru 2012). Vzdialenosť od
našich hraníc až na lokalitu je približne
120 km.

Do samotného pásma ochrany, re-
spektíve na potápačskú základňu vpus-
tia len 3 naše vozidlá (predpokladáme,
že tie s potápačským materiálom).
Ostatné autá budú musieť zostať pri
vrátnici s rampou na vyhradenom mieste
cca 400 metrov vzdialenom.

Chránená oblasť

Ide o sústavu 5-6 jazier s teplou vodou.
Celé územie je neuveriteľne foto-
genické, pretože je akousi kombiná-
ciou bažín, močarísk, potokov, lúžnych
lesov a kúpeľov. Aj naša návšteva oblasti
preto začne najskôr polhodinovou
prechádzkou po lávkach, chodníkoch 
a brehoch jazierok. Zoznámime sa 
s faunou a flórou oblasti, pôvode ter-
málnej vody a časťou histórie potápa-
nia v Maďarsku.

O jazierkach je potrebné vedieť to, že
keď pred desiatkami rokov začali s in-

tenzívnejšou ťažbou hnedého uhlia v
oblasti, spojenou s čerpaním vody v
podloží, výdatnosť prameňov sa pod-
statne znížila. Po tom, čo bane v 90-tych
rokoch zavreli, začala voda opäť stúpať.

Obed

Maďarská kuchyňa je chýrna a tak sa
všetci tešíme na pohostinnosť miest-
nych potápačov. V cene výjazdu je obed
pozostávajúci z:

- mäsa na ražni a kusu cigánskej
- ozajstného domáceho bieleho chleba
- kyslých príloh
- koláča s kávou
- ovocia a nealkoholických nápojov
- afterdive drinku a piva

Potápanie

Ponor realizujeme v malom jazierku 
s maximálnou hĺbkou 5 metrov.
Odhadovaná viditeľnosť sa v našom
"novembrovom" termíne vzhľadom na

pravdepodobne zatiahnutú oblohu bude
pohybovať na hranici 6-tich metrov.
Samotné jazero s termálnou vodou je
rozlohou veľké. Zaberá len asi 50 x 80
metrovú plochu.

Voda v jazere nie je s výrazne vyšším
obsahom minerálovg (to jest neničí
výstroj ako je tomu v Hévíze) ale len ter-
málna. Na hladine bude dosahovať
teplotu 23 stupňov Celzia. Na dne pri
vývrevoch až 25 stupňov Celzia.

Naraz do vody vstupuje len trojica potá-
pačov. Preto je horným limitom návštevy
je 12 potápačov dennne. Okrem atrak-
tívneho pocitu, že môžeme v strede
Európy potápať v zimnom pobdobí,
uvidíme zaujímavé formácie rastlín 
a "bublajúci" piesok pri prameňoch.

Vzhľadom na obmedzený počet potá-
pačov (12), je potrebné sa v dosta-
točnom predstihu prihlásiť. A pocho-
piteľne svoju prihlášku podporiť za-
slaním sumy 35 Eur na náš účet....



Každý ponor sa dá
rozdeliť na niekoľko
fáz. Jednou z posled-
ných (v prípade potá-

pania s pomocou plavidla) býva výstup
na gumený čln, loď či plošinu väčšieho
plavidla. V dnešnej lekcii sa zameriame
na metodiku výstupu na plavidlo po re-
bríku, teda spôsobu, ktorý mnohí z vás
poznajú z potápačských dovoleniek na
lodiach organizovaných našou
spoločnosťou Aronnax. Osvojené
zručnosti využiješ, aj pri lezení nahor po
rebríku na mólo.

Vynorenie sa na hladinu

Medzi základné pravidlá komunikácie
potápačov s Divemasterom alebo
vedúcim ponoru patrí aj povinná sig-
nalizácia OK (vzpažením a spojením
rúk nad hlavou) smerom na loď. Je vy-
jadrením skutočnosti, že ponor a výst-
up na hladinu prebehli podľa plánu a bez
mimoriadnych udalostí.

Plávanie na hladine

Bez ohľadu na to či je plavidlo za-
kotvené, vyviazané alebo plávajúce pa-
trolujúc v okolí miesta ponoru, platí
výslovný zákaz približovať sa ku lodi
pod vodou ! Dôvodom je reálne
nebezpečenstvo poranenia sa o vrtulu.
Zvlášť v prípade, ak musí kapitán
manévrovať s loďou unášanou prúdom
či vetrom a nemá možnosť sledovať čo
sa deje v tesnej blízkosti plavidla.

Doplávanie a priblíženie

Po priblížení sa ku lodi, sa nikdy nepo-
hybuj pod rebríkom, ak naň už pred
tebou vystupuje potápač. Zdržiavať sa
pod ním znamená riskovať, že budeš

zasiahnutý padajúcim potápačom, ktorý
môže po strate rovnováhy z rebríka
spadnúť. 
Často sa tiež stáva, že zavadí o pracku
záťažového opasku alebo inú súčasť
výstroja. Aj taký fotoaparát, či baterka
letiace nadol dokážu nepríjemne zraniť.

Pri rebríku

Správaj sa korektne. Dámy, deti, fo-
tografov obťažkaných výstrojom či potá-
pačov v slabšej forme púšťaj na rebrík
pred seba. Ak príde na teba rad, najskôr
sa priblíž a pevne uchop rebrík.
Regulátor (alebo aspoň šnorchel maj pri
tom stále v ústach). Aj maska by mala
byť vo funkčnej polohe. O zážitky sa
môžeš so svojimi blížnymi podeliť aj
neskôr. Obe opatrenia  sa zídu v prí-
pade, ak ty spadneš do vody......

Doplnky

Najskôr podaj pomocníkovi alebo
Divemasterovi na lodi fotoaparát,
kameru či veľké svietidlá. Pri podávaní
takéhoto výstroja sa nehanbi počkať až
kým pomocník nepovie „mám“ alebo
„držím“ a až potom uvoľni svoju ruku. 

Plutvy

Ak to konštrukcia rebríka vyžaduje,
pokračuj vyzúvaním najskôr jednej a

potom aj druhej plutvy, Postupne ich
podávaj nahor. Niekde je zvyklosťou
navliekať si plutvy na zápästia.
Rozhodne sa nevyzúvaj z plutiev, len tak
„na voľno“, bez kontaktu s rebríkom !
Potápač v plnom výstroji bez plutiev, je
aj v slabom prúde prakticky imobilný a
bez šance doplávať späť k rebríku!

Ostatný výstroj

Ak je rebrík priveľmi úzky a je potreb-
né sfúknuť kompenzátor, z hľadiska
bezpečnosti najskôr odovzdaj záťažový
opasok.  Nesnímaj si dolu regulátor ani
masku až pokiaľ nebudeš celkom hore
na plošine. 

Výstup po rebríku

Nahor na plavidlo či mólo sa šplhaj
metódou, ktorá bola celkom isto spomí-
naná na brífingu pred ponorom, či
poučení pri Check-In na základni. Pri
výstupe sa pevne drž a opatrne klaď no-
hy na priečky. Venuj pozornosť hadici-
am a odstávajúcim súčastiam výstroja,
ktoré často zavadia o rebrík. V niek-
torých prípadoch (najmä ak ide o menšie
plavidlá s rebríkmi subtílnejšej konštruk-
cie), bude vhodné, aby si sa čiastočne
nahol vzad. Opatrenie zabráni väčšiemu
pohybu rebríka navôkol. Aj tu platí zása-

da, že súčasne vystupuje po rebríku
len jeden potápač !

Na plošine

Keď budeš na palube, zober si od čle-
na posádky svoje plutvy (alebo ich
zvliekni zo zápästia). Čo najskôr opusti
priestor tak, aby ďalší potápači mohli
postupovať nahor. Nenechávaj  si plutvy
na plošine, kde sa môžu stratiť alebo
prekážať ostatným potápačom. Na Dive
Decku či móle neodmietaj pomocnú
ruku, ani nepreceňuj svoje schopnosti.

Odhlásenie sa z ponoru

Po výstupe a ukončení ponoru sa nez-
abudni svojim menom odhlásiť
Divemasterovi, kontrolujúcemu stav
potápačov vode. Obozretne postúp až
na miesto, kde sa na lodi odstrojuje.
Pamätaj, že pri pohybe, či prudkým
otočením sa, môžeš poraniť ventilom
fľaše osobu stojacu za tebou priamo
do tváre !

Výstup po rebríku na loď



Mestský výjazd k našim južným susedomMestský výjazd k našim južným susedom

Budapešť je už ozajstným 
európskym veľkomestom. Nie
som si istý, či by som v nej chcel
žiť, ale rád tam chodím. Tým,
ktorí tento názor zdieľajú
ponúkame víkendový poznávaco-
potápačský výjazd do hlavného
mesta našich južných susedov. 

Logistika

Neviem či si všetci uvedomujete
super výhodnú polohu Bratislavy,
ktorá usadená na Dunaji poskytu-
je skvelú pozíciu výpadov rov-
nako do Viedne aj Budapešti. Do
oboch je možné sa pohodlne
dostať vlakom, autobusom ale aj
loďou. My (najmä tí čo si budú
brať so sebou aj potápačský
verzaig) pravdepodobne však
zvolíme osobný automobil. Veď
po diaľnici to je len 1,5 hod   z BA.

Bývanie a strava

Bývať budeme v jednoduchom
hoteli na juhovýchodnom okraji
Budapešti. Satelitný TV, dobrá
posteľ a skvelé raňajky budú
zárukou, že budeš spokojný.
Ostatný stravovací program
sibudeš musieť zabezpečiť sám - 
ale o vychýrenej maďarskej
kuchyni netreba veľa diskutovať.
Aj keď ja osobne mám v Pešti
ešte jeden tajný tip, ktorým je
turecká samoobslužná reštaurá-
cia= niečo neuveriteľne a priam
stvorené na riadny "dietický
hriech"!

Program

Budapešť poskytuje neprieberné
množstvo kultúrnych podujatí
všetkých kategórií, štýlov a zam-
eraní. To na čo sa my tešíme je
najmä návšteva Akvária, ktoré
má v svojich nádržiach najväč-
ších žralokov v Strednej Európe.
Jeho hlavnou atrakciou je 1,6 mil
litrové žraločie akvárium 
s 11 m dlhým tunelom. Steny
akvária sú zhotovené zo špeciál-
neho 16 cm hrubého nerozbit-
ného panoramatického  skla,
ktoré bolo dovezené z Japon-ska.
V priľahlom Tropicariu si
pozrieme plazy, dažďový prales s
aligátormi, opice, leguány... Pozri
www.tropicarium.hu
Nevynecháme ani známe
Séczenyiho kúpele, ktoré nám
ponúknu termálne, parné a
vaňové kúpele, krytú a nekrytú
plaváreň ako stvorené na plá-
vanie, saunovanie a relax. Napr.
na www.szechenyibath.com .

Priamo oproti nemu v parku je
známy lunapark Vidampark - svet
kolotočov a atrakcií pre deti aj
dospelých. Dodnes má v pre-
vádzke storočný kolotoč muzeál-
nej hodnoty vyznamenaný cenou
Europa Nos. Ale pochopi-teľne je
tu aj Budova parlamentu,
Námestie hrdinov so sochami
uhorských kráľov atď.
Milovníci zvierat možno zavítajú
do známej ZOO. Ja sa napríklad
vždy teším na opice!

BUDAPEST  7.-9.12.2012BUDAPEST  7.-9.12.2012



Cena kurzu:
120 Eur
Cena kurzu:
120 Eur

DRY  SUIT  DIVER 
Špecializovaný potápačský kurzŠpecializovaný potápačský kurz

DRY  SUIT  DIVER
Aj v menej priaznivom počasí a
v chladnejšej vode si môžeš užiť
potápanie!

Kurz "DRY SUIT DIVING" je špeciálnym
kurzom v systéme SDI alebo PADI. Je
určený predovšetkým tým záujemcom,
ktorí sa chcú potápať aj v chladnejších
mesiacoch. Jeho cieľom je poskytnúť
absolventom komplexnú informáciu o
problematike potápania v suchom
obleku, v štandardných aj v zťažených
podmienkach. 

Kurz je vynikajúcou príležitosťou otesto-
vať si v reálnych podmienkach niekoľko
druhov oblekov a okrem iného je určený
aj pre tých potápačov, ktorí majú v

úmysle si ho zakúpiť.

Teória

Teoretické lekcie sú zamerané na
správny výber a podrobný popis jed-
notlivých druhov suchých potápačských
oblekov, ich výhod, prípadných nevýhod
a adekvátneho použitia. Potápači sa
naučia tiež zásady ich nasadzovania,
ošetrovania a skladovania.

Prax

Ťažiskom praxe na otvorenej vode je na-
jmä zvládnutie variabilných typov
ponorov s akcentom na precvičenie
rozdielnej techniky používania suchých
potápačských oblekov. Samostatnú časť
tvorí nácvik riešenia základných núd-
zových situácií.

Výcvik praxe je realizovaný najskôr v
kontrolovanom prostredí, kde si môžu
jeho účastníci vyskúšať základné
zručnosti a neskôr v chladnej vode na 
otvorenej ploche.

Podmienky účasti

- vek min 15 rokov (súhlas zákonného
zástupcu) 
- kvalifikácia SCUBA DIVER alebo ek-
vivalent 
- min. 25 registrovaných ponorov 
- vyhlásenie o zdravotnom stave 
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 2 teoretické lekcie 
- 1 bazénová lekcia 
- 2 ponory na otvorenej vode 

- spolu približne 18 hodín výuky

Cena kurzu 120 Eur zahŕňa

- plnenie fliaš vzduchom  
- vstup na bazén, školné  
- inštrukt. a skúšobný poplatok  
- registrácia v SDI alebo PADI  
- c-card, nástenný certifikát  
- potápačský manuál  
- príloha potápačského denníka

Poznámka:
V cene kurzu nie je zapožičanie suchého
obleku. Ak nie si jeho majiteľom,
ponúkneme ti jeho prenájom na celú
dobu trvania kurzu za výnimočnú cenu
100 Eur.

centrum@aronnax.sk



Prevádzkovatelia potápačských centier
v okolí Larnaky sa asi ozaj narodili pod
šťastnou hviezdou, keď osud zariadil,
že potápačský business v tejto oblasti
potrebuje silnú injekciu v podobe
možnosti potápania sa na kolosálnom
vraku. Neviem aký je charakter ďalších
lokalít, ktoré sú ešte v rozumnom
dosahu od ich základní, ale piesočná
pláž v tesnej blízkosti nášho centra ani
úsek smerom do Larnaky nedávali pre
plytký vstup do vody a blízkosť viacerých
tovární príliš veľa nádeje na krajší či
náročnejší potápačský terén.
Každopádne, my sme prišli na Cyprus
s jasným cieľom dôkladne si zapotápať
na Zenobii, na ktorej sme sa chystali re-
alizovať 4 ponory.

Potopenie Zenobie

Keď trajekt Zenobia s nákladom nák-
ladných áut a ďalšej techniky začal mať
problémy s riadením, rozhodol sa
kapitán lode pristáť v prístave Larnaka.
Tu lodní inžinieri zistili vážne problémy
so systémom palubného počítača, čo
vyústilo k prieniku vody do priestorov
balastu plavidla. Zenóbia bola odtiah-
nutá na otvorenú vodu približne pol míle
od prístavu, aby mohli inžinieri pracov-
ať na odstránení poruchy. Loď sa však
naďalej nakláňala. Keď dosiahla náklon
45 stupňov skonštatovali, že nie je
možné trajekt zachrániť. Kapitán žiadal
opätovné povolenie pristáť v Larnake.

Bolo mu však zamietnuté
v obave, že neovládateľné
plavidlo týchto rozmerov
by mohlo celkom zabloko-
vať dopravu v prístave.

Trvalo 2 dni, kým Zenobia definitívne
klesla pod hladinu približne 1,5 km od
pobrežia. Je mi ľúto majiteľov plavidla
aj všetkých, ktorých sa táto nepríjem-
ná udalosť dotkla. Ale pravda je taká,
že pri zániku „hladinového života“
Zenobie nedošlo k stratám na ľudských
životoch. Kosti ktoré sme videli na vraku
sú živočíšneho pôvodu a pochádzajú z
uhynutého dobytka.

Lokalita par excellence

My potápači sme však získali pr-
votriednu lokalitu na všetky stupne
vrakového potápania. Už sme spomí-
nali blízkosť lokality k prístavu v Larnake.
Veď naša loď patriaca základni Happy
Divers hravo prekonala v priebehu
niekoľkých minút vzdialenosť necelých
dvoch námorných míľ. 
Aj hĺbka je fajn. Zenóbia narazila na
dno, ktoré leží v 42 metroch. Horný
okraj, respektíve ľavobok plavidla ori-
entovaný k hladine (trajekt zostal ležať
na ľavom boku) je len v 16 metrovej
hĺbke. 
Na Zenobiu tak prúdia zástupy
rekreačných potápačov, ktorý si chcú
užiť vrakového potápania s jemným
nádychom penetrácie. Všetky naše
ponory sa odohrávali v rozmedzí od
25-33 metrov. K takémuto cieľu sme
nepotrebovali dvojité zásobníky, prí-
davné fľaše a všetky ostatné „technické
rárohy“. 
Navyše voda v okolí Larnaky je pomerne

čistá a príjemne teplá preto postačia aj
bežné mokré obleky. Neznamená to
však, že by si tu vyznávači technického
potápania neprišli na svoje. V hlbších
útrobách vraku, ktoré sme pochopiteľne
nevideli je toho istotne ešte veľa zaují-
mavého.

Páčilo sa mi

Vrak bol pre mňa zaujímavý z
niekoľkých aspektov. V prvom rade je-
ho veľkosť. Veď potopené plavidlo s
dĺžkou cez 178 m nevídame až tak čas-
to. Rozmerom zodpovedala preto aj
veľkosť lodných skrutiek, kotiev a prís-
lušenstva. V druhom rade je to náklad,
ktorí Zenobia transportovala. 
Na vraku zostalo 104 nákladných áut.
Niektoré vypadli z plavidla, iné zostali
v neprirodzených polohách všelijako
poposúvané tak, ako sa loď nakláňala
pre potopením. Najbizarnejšie polohy
zaujali vo vnútri nákladového priestoru,
kde vytvárajú na prvý pohľad
nepreniknuteľný labyrint kolies, náprav,
návesov a plachtovia. 
V skutočnosti nás naši sprievodcovia
bezpečne a celkom suverénne týmto
zdanlivým chaosom viedli naprieč
plavidlom. A do tretice ma neskutočne
prekvapila morská fauna prostredia
vraku. Aj keď sme kapitálne kusy garúp
nevideli, exempláre v rozmedzí od 1,2-
1,4 metra boli tak bežné, že si ich na
druhý deň už nikto z nás ani nevšímal.
K tomu húfy rýb nad trupom vraku, ale
aj chobotnice a murény.

Logistika zájazdu

Mne osobne, sa páčila aj celková or-
ganizácia zájazdu. Cestovali sme nízko
nákladovou leteckou spoločnosťou, čo
znamená že pri dostatočnom predstihu
sme dosiahli slušnú cenu. Už na letisku
nás s autami čakali zástupcovia nášho
centra. Bývalo sa v hoteli stredného
štandardu, čo nám neprekážalo. Ba
naopak, všetci sme ocenili tesnú
blízkosť s našim potápačským centrom
a najmä chladivý efekt hotelového bazé-
na. Na základni (majiteľ bol Angličan)
sme sa tak, ako asi na veľkej časti Cypru
ľahko dohovorili. Splnili nám všetky
naše priania, aj keď viacerí z nás, ktorí
podnikajú pravdepodobne dostali lekciu
z dôslednosti, s akou sme museli za
všetky vykonané či len predpokladané
služby platiť presne a vždy vopred. Ale
pripúšťam, že to bol vzťah korektný a
sprevádzaný s úsmevom. Problémom
nebol ani nitrox ani väčšie, 15 litrové zá-
sobníky pre dýchavičných.

Dietický program

Ako už to v prípade zájazdov s našim
klubom býva, nemenej dôležitou
súčasťou zájazdu bol aj dietický režim.
Už pred odletom na Cyprus som sa
tešil na baraninu či akékoľvek mäso so
zeleninou a rôznymi omáčkami pre nás
nevšedných chutí. Katka, ktorá už na
Cypre bola nás po príchode skúsene in-
formovala, že miestnou špecialitou je
jedlo nazývané Meze. Tak sme to hneď
prvý deň po potápaní skúsili. To vám bo-
lo teda čosi! Za stôl sme zasadli traja,
asi preto nám po objednaní si Meze
priniesli tri taniere s troma vidličkami. Po
chvíľke tri kusy pečeného teľacieho,
potom špeciálny opekaný syr a tak to
pokračovalo ďalej. Keďže sme rôzne
druhy mäsa prekladali vynikajúcimi
šalátmi, výsledkom bolo, že po 10 chode
nikto z nás už viacej nevládal. A to sme
vraj neboli ani v polovičke Meze ....

Vrak lode Zenobia - Cyprus





Potápanie vo
fontáne
Akcia vyšla na 100%cent. Všetci si to
užili naplno a trio mušketierov: Andrej
– Maro – Karol ešte viac. Povolenie na
vstup do fontány nám muselo dať
mesto. 
Dokonca vyslalo aj svojho „po-
zorovateľa“, ktorý kontroloval celý
priebeh. Pochopiteľne sa objavili aj
mestskí policajti – vraj zachytili na
kamere nejakú „podozrivú“ činnosť. 
Boli sme vzorne ustrojení v
Aronnaxáckych tričkách. A veru – aj sa
zastavilo kopec okoloidúcich turistov,
keď videli ako sme sa exhibicionisticky
začali vyzliekať priamo na Hlavnom
námestí v Bratislave. 
Najskôr šli do vody Robert s deťmi (taká
Emča si to zopakovala potom ešte 4x).
Otestovali hĺbku fontány a konštatovali,
že v tých 65 cm nám dekompreska
nehrozí. Obkrúžili sme niekoľkokrát
fontánu a splnili tak zápočet do súťaže
„O ružový šnorchel“. 
Potom šli do vody baby a spravili aj pár
podvodných záberov. Ich komentár za-
sa bol, že netrebalo ani bóju, kompas
či nôž. Chlapi čo nasledovali v tretej
vlne zasa čosi vraveli o rybičkách v

okrúhlych akváriách.
Nakoniec išla spomínaná
komická trojka. Mládenci
sa do toho opreli riadne.

Poradovým krokom naprieč námestím
v plutvách dopochodovali k fontáne.
Andrej všetko dirigoval hlasným vojen-
skými povelmi. 
Občas sa ozvala aj píšťalka. Nasledoval
ponor, o ktorom Karol poznamenal, že
si ho „určite“ zapíše aj do denníka. 
Keď vyšli von – namierili si to v celom
výstroji do nemenovanej luxusnej
kaviarne, kde div sa svete, dostali aj
kávu.
Naposledy sme sa potápali 
v Maximiliánovej (Rolandovej) fontáne
1. mája 1998. Aj teraz, rovnako ako vt-
edy sme sa nasmiali, až sme sa za
bruchá chytali. 
Akcia bola skvelou propagáciou potá-
pania a najmä Festivalu podvodného
sveta ScubaCam, ktorého bola
súčasťou. 
Budeme na ďalšiu podobnú akciu čakať
opäť 13 rokov? 

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

Masovka počas ponoru

To je technický potápač ?
Náš inštruktor József nám pri vode práve vysvetľoval Boyleho zákon a jeho
dopad na potápanie, keď z vody neďaleko nás vyliezol s pohrdlivým výrazom v
tvári potápač v suchom obleku. Na chrbte mal naložené obrovské biele fľaše –
dvojčatá. Jeho povýšenecký postoj sa nezmenil ani vtedy keď vedľa nás
dosadol na zem.
Obdivne sme naň hľadeli a Matúš – odvážnejší z našej rodiny sa opatrne in-
štruktora spýtal – „To je technický potápač ?“
József sa naň pátravo pozrel, obrátil sa k nám a sucho zahlásil – „Nie, to nie je
technický potápač. To je jedinec, ktorý má na sebe zdvojené zásobníky...“

zaslala Terezka zo Senice



Plavba otcov a detí - Jadran

5 tipov na akcie centra Aronnax - jeseň 2012
Potápačský karneval, Guláška Senec
25. august 2012
Akcia, ktorú organizuje Potápačská základňa Lighthouse
DC z Egypta a partia okolo Imricha Tótha už má svojich
priaznivcov. Masky, program a zábava pri na aj pod
vodou pre celú rodinu. A pochopiteľne tony kvalitného
jedla. Pozri www.potapacskykarneval.sk 

Orientačné potápanie, Senec
9. septembra 2012

Ako každoročne aj túto jeseň organizujeme jedi-né
pravidelné podujatie Orientačného potápania na
Slovensku. Pripravených je viacero disciplín a tradičný
guláš. Účastníci aj diváci sú vítaní.
www.aronnax.sk/klub/usporiadali_sme_orient_2009.php

Zatváranie základne na Korčuli, HR
28. - 30. september 2012
Záverečné párty na našej základni v Chorvátsku sa už
stali v potápačskej komunite legendárnymi. Aj posledný
septembrový víkend bude naplnený skvelým potápaním.
A samozrejme ako vravia domáci: ”naprávimo feštu....”

Halloween Párty, Klub Aronnax
27. október 2012

My v Aronnaxe myslíme aj na naše deti. Aj preto orga-
nizujeme strašidelnú párty pre deti vo veku 1-99 rokov.
Budú masky, strašidlá, vyrezávanie tekvíc, koláče
vyrážajúce dych, tombola a súťaž vo falošnom speve.
Kto nezažil - neuverí......

Neufelder See, Rakúsko
23. - 25. marec 2012

Každý rok jazdíme za hranice navštíviť štrkovisko, jaze-
ro neďaleko rakúskeho Neufeldu.
K videniu sú veľké bežné sladkovodné ryby ale aj raky s
modrými klepetami a množstvo umelo potopených pod-
vodných atrakcií.

Opäť to raz bola skvelá
dovolenka v štýle: “S
tebou mně baví svět”.
Otcovia naložili svoje de-

ti na palubu motorovej lode Naval a vy-
plávali z prístavu Trogir v ústrety do-
brodružstvám. Zažili sme spanie na
palube pod hviezdami, potápanie,
nočné šnorchľovanie. Na motorkách
sme vyšli až na Biokovo - poriadny
kopec nad Makarskou. Na raftoch sme
splavili divú Cetinu a veľa veľa sme sa
kúpali.
Tí šikovnejší sa zviezli za skútrom na
lyžiach a dvaja-traja sa aj dokázali
postaviť na wakeboard.
Dobre sme jedli, pili aj hodovali.
Oteckovia si zahrali mariáš a deti strieľali
po nociach príšerky na tých svojich
PSP čkach. Tak zasa o rok!


