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KDE STE, UW TVORCOVIA ?KDE STE, UW TVORCOVIA ?

Nočný ponor na slnovratNočný ponor na slnovrat
Už na základnej škole sme sa učili, že
21. jún je dňom slnovratu, kedy v našich
zemepisných šírkach dôjde k posunu
dopadu kolmých slnečných lúčov od
obratníku raka smerom na juh k rovníku.
Ponor počas slnovratu, je už naša stará
dobrá “Aronnaxácka” klasika. Už roky
si túto najkratšiu noc v roku skracu-
jeme ešte viac ponorom v niektorom z
jazier v okolí Bratislavy. 
Po tom čo si odkrútime povinnú časť po-
dujatia (rozumej potápanie) budeme
na brehoch jazera Guláška pri Senci
grilovať a veseliť sa. Tento rok vychádza
deň slnovratu na sobotu, čo je mimori-
adne vhodné, pretože budeme môcť

Uplynulý víkend sa v Bratislave usku-
točnil 3. ročník podujatia SCUBACAM
- Festivalu vody. Išlo o jednu z dvoch na
Slovensku usporadúvaných prehliadok
výsledkov práce podvodných filmárov
a fotografov. Napriek perfektnej práce
usporiadateľov, skvelej zostave poroty
a celého radu čestných hostí zostal sál
počas festivalu aj veľmi kulantne vyja-
drené “poloprázdnym”. A pritom nešlo
len o UW tvorbu, ale do programu sa
zmestil aj rad kvalitných spíkrov, ktorí
si pripravili zaujímavé prednášky. Ceny
v jednotlivých kategóriách boli viac než

hodnotné, nechýbali ani týždňové poby-
ty vo svetových potápačských centrách
či špičkový výstroj. A navyše, šlo aj o 
titul Majstra Slovenska v UW tvorbe....
Tí, čo sa festivalu zúčastnili bezpochy-
by ocenili aj krásu a umeleckú hodno-
tu trofejí či mladícky šarm hostesiek.
Mal som pocit, že podvodná foto a
videografia je na vzostupe. Veď teraz si
už skoro každý nesie so sebou do vody
nejaké záznamové zariadenie ? Kde
sú tí tvorcovia ? Kam zmizla naša kre-
ativita a súťaživosť ? Alebo sa už
nevieme hrať?                Robert Korim

táboriť na Guláške až do nasledujúce-
ho dňa. 
Akcia nie je uzatvoreným podujatím,
ale je otvorená pre akýchkoľvek
milovníkov potápania a vodných špor-
tov vôbec. Pozývame ťa preto nech už
patríš do ktorej koľvek potápačskej
skupiny, klubu, združenia bez ohľadu na
stupeň kvalifikácie, svetonázor alebo
farbu pleti.
Kto potrebuje výstroj, podvodné svieti-
dlo alebo plnenie fliaš vzduchom, včas
sa ozvi a zabezpeč si príslušný mate-
riál. Stretneme sa na Guláške v sobo-
tu 21. júna 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 LINKS
Nachádzajú sa tu pravidelne

updatované webovské adresy
najdôležitejších firiem, združení,
klubov aj ďalších spoločností,
ktoré sa pohybujú v slovenskej

potápačskej komunite. Nájdeš tu
športové kluby aj hobby potá-

pačov. Navštív najväčší sloven-
ský potápačský portál

www.scuba.sk

scuba.sk
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Ten malý, ryšavý, s
briadkou a troma

menami vraj
povedal: 

UČIŤ SA, UČIŤ SA, UČIŤ SA.... 

Neviem či je to pravda, ale aj napriek
tomu, že sme si v našej krajine
dotyčného “velikána histórie” s pocho-
piteľných dôvodov zrovna neobľúbili,
akosi mi jeho údajný výrok zaliezol pod
kožu. 
Aj keď to znie neuveriteľne, ja sa sku-
točne rád učím. Vždy ma zaujímali nové
veci, nové idey a nové súvislosti. Škol-
ské prostredie mi nikdy nebolo odpudi-
vé, mnohých učiteľov som považoval za
osobnosti a koniec koncov sám sa aj za
učiteľa považujem. S väčšími, či menší-
mi úspechmi sa tento postoj snažím
prenášať aj na druhých. (U svojich de-
tí, pravda skôr s tými menšími než väčší-
mi......).
Tento rok sme si popri iných akciách
naplánovali aj relatívne náročné zostupy
k jednému z najvýraznejších vrakov
sveta - tankeru AMOCO  MILFORD
HAVEN. Ide o gigantické plavidlo, ktoré
skončilo svoju púť neďaeko talianske-
ho Janova a spočíva v hĺbkach od 33
do 85 metrov.
Kvalifikačným predpokladom, na také-
to zostupy sú buď Divemasterovské re-
spektíve Inštruktorské licencie, alebo
kurzy technického potápania Advanced
Nitrox s Decompression Procedures.
Minimom je kombinácia rekreačných
Advanced Open Water Diver so špe-
cializovaným kurzom Deep Diver.
Pochopiteľne, že keď sme chceli ísť
potápať do hĺbok 43-45 metrov na re-
latívne dlhý čas a navyše na otvorenej
vode, museli sme sa pripraviť náležitým
spôsobom. 
Takto sa v našej partii postupne od za-
čiatku roku vytvorila tréningová atmos-

féra, ktorá koncom mája a začiatkom jú-
na vyvrcholí ponormi na najväčšom
vraku Európy.
Trénovali sme v našich vodách, najmä
na Košariskách, kde viditeľnosť v tom-
to roku bola skutočne výnimočná. Jedna
štvorica si navyše zbehla aj do
Egyptského Dahabu a ďalšia na našu
základňu Priščapac na ostrove Korčula. 
Navyše sme si všetci výrazne “updato-
vali” svoj výstroj. Prišlo na opravu
suchých oblekov aj servisovanie reg-
ulátorov. 
Objavili sa nové počítače, svetlá a kde
tu aj backplaty s krídlami “technického”
typu. 
Aj keď sme mali v Aronnaxe asi 5-6
sád dlhých popruhov na Zeagle kom-
penzátory, len sa tak po nich zaprášilo
ako rýchlo sa rozpožičali.
Haven sme sa chystali odpotápať s dvo-
jitými zásobníkmi na chrbte. Niektorí s
fľašami 2x10 iní s používanejšími 2x12
litrov. 
Navyše, sme veľa času venovali
tréningu obsluhy a používaniu stage -
dekompresných duralových fliaš s ob-
sahom 80 Cuft (11 litrov) respektíve
slabší jedinci s 40 Cuft (5,5 litra).
V procese prípravy prišlo aj na teóriu,
keď sa viacerí po prvý raz zoznámili s
rozličným  softwarom na plánovanie
dekompresných zostupov.
Osobitnou kapitolou sú podvodní tvor-
covia. Tí nepretržite experimentovali so
svojimi foto a video aparátmi, svetlami
a ich umiestnením na skútre, prilby či
nosné konzoly.
Ale späť k Vladimírovi Iljičovi. Mnoho
nového sme sa jeden od druhého
naučili. Veľa sme si vyskúšali a veľa
vylepšili. A to nie je zlý projekt!                          

RK

Tréning na náročné potápanie v Aronnaxe



Manty na Nusa Penida, Bali  - IndonéziaManty na Nusa Penida, Bali  - Indonézia
marec 2014marec 2014



Tento raz naša téma
nie je celkom potá-
pačská. Je o jednej z
najväčších emócií živ-

ota, o správe, že čakáte potomka. Všetci
vieme, že gravidita patrí medzi zásadne
prijaté a všeobecne akceptované kon-
traindikácie potápania. Jednoducho potá-
pačka, ktorá sa dozvie túto radostnú
správu, sa musí zmieriť s pocitom, že sa
vzdá potápania aspoň na 9 mesiacov.....
V súčasnosti, sa ale na niektoré „vy-
chytené“ potápačské destinácie musíme
objednávať aj rok vopred. Čo ale potom
robiť v situácii, ak sa príroda sama
rozhodne a naša partnerka otehotnie už
po zaplatení zájazdu? Len málokedy sa
dá takáto situácia riešiť reklamovaním a
tak sa často (už tehotná potápačka)
rozhodne cestovať s nami, nech sa as-
poň v exotickej destinácii vykúpe a odd-
ýchne si keď už sa letenka nedá
stornovať.
Otázka v takom prípade znie do kedy
možno lietať a za akých podmienok?

Je to bezpečné ?

Súčasná medicína považuje lietanie v
moderných lietadlách za bezpečné.
Cestovanie v oblakoch matku ani jej plod
priamo neohrozuje. Môže však prispieť
k vyvolaniu stavov, ktoré môžu tehoten-
stvo vážne skomplikovať. Práve preto
niektorí gynekológovia nevidia „lietajúce“
mamičky veľmi radi. Riziká vychádzajú z
veľkých tlakových rozdielov. V ranných
štádiách  tehotenstva je najvyššia
možnosť potratu, keď môže nastať krvá-
canie. V neskorších fázach zasa hrozí
riziko predčasného odtoku plodovej vody. 
Ďalšie nebezpečenstvá vyplývajú z dĺžky
letu. V tehotenstve je aj vyšší sklon k
tvorbe krvných zrazenín, ktoré vznikajú
pri dlhšom sedení ako to už v lietadle
býva).

Prvý trimester

Let lietadlom je najrizikovejší v prvom
trimestri (do 14 týždňa), keď je riziko
samovoľného potratu najvyššie. 

Druhý trimester

Ak už musí (chce) žena letieť, je druhý
trimester na to ideálnym obdobím,
samozrejme za predpokladu, ak nemá ži-
adne problémy. Viacero svetových kon-
gresov pôrodníkov sa vo svojich záveroch
zhodlo v tom, že najlepší čas na lietanie
je obdobie v strede tehotenstva, medzi
14. a 28. týždňom. V takom prípade do-
prava lietadlom nepredstavuje pre nastá-
vajúce mamičky ani ich budúce potom-
stvo žiaden problém.
Druhý trimester je pre lietanie ideálny aj
preto, že ženy sa zvyčajne cítia dobre a
majú množstvo energie. Vzrušenie, ran-
né nevoľnosti a výkyvy nálad ich už prešli,
ich bruško zatiaľ nie je príliš veľké a nepo-
hodlie konečných štádií tehotenstva sa
ešte nedostavilo.

Tretí trimester

Naopak, najriskantnejšie je letieť v pr-
vom trimestri, kedy je najvyššie riziko
spontánneho potratu. S približujúci sa
termínom dňa „D“, môže byť pre stále sa
viac zaguľaťujúcu sa ženu let, ako spô-
sob cestovania veľmi nepohodlný.
Viaceré aerolínie tiež vyžadujú špeciálne
potvrdenie od lekára, že budúca matka
by mala let zvládnuť bez problémov. Preto
ak plánujete spoločný let od približne 28.
týždňa gravidity, informujte sa pre istotu
vopred u vášho predajcu leteniek. 

V opačnom prípade sa Vám môže stať,
že vás nepustia na palubu! Tesne pred
pôrodom, je to takmer isté, že Vás do li-
etadla nepustia ani s osvedčením od

lekára. Ak sa teda chcete vyhnúť prepad-
nutiu letenky, nepodceňujte túto možnosť.

Detektor kovov

Budúce mamičky sa rozhodne nemusia
obávať prechodu detekčnou kontrolou,

pretože tieto prístroje nepracujú na
princípe röntgenových lúčov. Ich prípad-
ný negatívny vplyv na zdravie cestujúcej
alebo jej plodu nebol nikdy preukázaný.
Ak však aj napriek tomu neveríte týmto
tvrdeniam, môžete na letisku požiadať o
podrobnú „osobnú“ kontrolu. 

Tehotenstvo a lietanie

Celý článok hľadaj na:      www.scuba.sk/travel/lietadlo_tehotenstvo.php



Dôvod prvý: TERMÍN  

..... Polovica apríla bol jednoducho z
každého uhla pohľadu skvelý čas. 
..... Voda už mala cez 20 stupňov a aj
v mokrých potápačských oblekoch to šlo
pohodlne a komfortne
..... A na súši jbolo teplo ako u nás v lete.
..... Do nášho termínu spadal
Veľkonočný piatok, takže bolo treba o
deň menej dovolenky, resp. deti o deň
menej chýbali v škole.
..... Napriek tomu sme stíhali byť na
Veľkonočný pondelok doma a vyšibať
svoje drahé manželky a dcérky.

Dôvod druhý: DOPRAVA  

..... leteli sme veľmi kultivovane z
Budapešti do Sharm-El-Sheikh v ran-
ných hodinách
..... vizuálne zaujímavý presun zo
Sharmu – do Dahabu trvá len hodinu kli-
matizovaným autobusom

Dôvod tretí: CENA  

..... V cene pre potápača za 499 Eur bol:
transport z letiska a späť, ubytovanie v
hoteli na 7 nocí, plná penzia (!) a 8
ponorov “starej” dobrej dahabskej
klasiky. Mimo to neobmedzené potá-
panie na domácom útese !
..... V cene pre nepotápača za 250 Eur
bol: transport z letiska a späť, hotel na
7 nocí a plná penzia.
..... Letenka z Budapešti stála 370 Eur.

Dôvod štvrtý: STRAVA  

..... Stravovali sme sa na základni, ktorá
je vyhlásená skvelou kuchyňou. 

..... Jej kvalita bola zaručená a rozhodne
nám nehrozila „faraónová“ pomsta ani
iné suveníry. 
..... Fajnšmekri si pršli na svoje, ryby,
kalamáre a bola aj vynikajúca jahňaci-
na.

Dôvod piaty: POTÁPANIE 

..... Dahab bol a stále je kultovým potá-
pačským miestom. 
..... Práve tu, na lokalite Blue Hole sa
zrodilo veľa hĺbkových rekordov, či už
v oblasti nádychového alebo technick-
ého potápania. 
..... Blue Hole je skutočne magickým
ponorom, ktorý by si nemal nechať ujsť
žiaden priaznivec potápania. 
..... Ďalšou, nemenej známou lokalitou
je „Canyon“, o ktorom tvrdíme, že je
jedným z najkrajších ponorov na svete.

Dôvod šiesty: VÝCVIK  

..... V rámci možnosti ponorov „zdar-
ma“ sme využili príležitosť nručností. a
V tesnej blízkosti základne sme tréno-
vali na májovú akciu, potápanie na na-
jväčšom vraku Európy Amoco Milford
Haven – v Taliansku, kde sa nám
zručnosti a zvládanie hlbších ponorov
veľmi zišli. 

Dôvod siedmy: VÝLETY  

..... Aj keď sme tento krát nevyliezli ani
na biblickú „Mojžišovu horu“, ani ne-
navštívili Petru v Jordánsku, podarilo sa
nám odpotápať Thistlegorm, formou
celodenného výletu. 
..... A užili sme si aj ranné kávičky, či
večerné posedenia pri vodnej fajke.
...... Dahab ešte žije!

7 dôvodov, prečo sme potápali v Dahabe7 dôvodov, prečo sme potápali v Dahabe



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



V nasledovnom texte
riešime zásady
bezpečného výstupu
potápačov z dna na

hladinu. Podobne ako je v letectve ven-
ovaná pristávaniu na zem najväčšia po-
zornosť, môžeme aj v potápaní uvažo-
vať seriózne o dekompresnej fáze ku
ktorej dochádza pri poklese okolitého
tlaku pri výstupe. Výstup pochopiteľne
nechýba pri žiadnom ponore a je
kľúčovým momentom potápania. 

Vertikálna poloha tela oproti iným spô-
sobom umožňuje potápačovi plynule
kontrolovať vztlak, vyváženie a tým aj
rýchlosť zostupu. Potápač je tiež schop-
ný súčasne kontrolovať prístroje, svo-
jho partnera aj dno. Rovnako aj vy-
rovnávanie tlaku v stredoušnej dutine je
o čosi jednoduchšie, než je tomu pri
zostupe hlavou vpred.

Príprava na výstup

Pohľadom nahor sa ubezpeč, že
cesta k hladine je voľná a bez
prekážok. Zavesením výstroja akým
je kamera, fotoaparát či iné doplnky
na karabínu si uvoľni ruky tak, aby
si ľavou rukou mohol ovládať inflá-
tor/deflátor a pravou sa držal výs-
tupového lana či kotevnej reťaze.
Pohľadom na displej počítača sa
ubezpeč, že si v rámci časového
zámeru ponoru vzhľadom na údaje
bez-dekompresné limity dusíka
(NDL) alebo plánovaného času na
dne. Nezaškodí si tiež skontrolovať
svoju zásobu vzduchu na
manometri. Na záver sa pomocou
kompasu, výrazných orientačných
bodov zorientuj v priestore ponoru. 

Signalizácia partnerovi

Aj posledná fáza ponoru – výstup, sa
môže stať momentom separácie potá-
pačských partnerov. Aby sa jej prediš-
lo, je potrebné komunikovať so svojim
partnerom a signálom ho upozorniť na
pripravenosť k výstupu ako aj 
úmysel o jeho započatie. Ak ide o
skupinový ponor je potrebné upove-
domiť aj divemastera - vedúceho
ponoru. Signál však opätuj len vtedy, ak
si skutočne pripravený na stúpanie k hla-
dine. Máme tým na mysli, že si vykon-
al všetky úkony z predchádzajúceho
odseku a máš ľavú ruku na vypúšťacom
tlačidlu svojho kompenzátora. 

Referenčné body

Výstup je vždy bezpečnejší, ak mierime
k hladine popri reliéfe dna pozdĺž stú-
pajúcej podvodnej steny, či v blízkosti

lana s bójkou. Aj kotevná reťaz sprievod-
ného plavidla, umožňuje lepšiu kon-
trolu výstupovej rýchlosti a byť nápo-
mocná v prípade riešenia problémov v
noci alebo za sťaženej viditeľnosti. 

Vyvažovanie a kontrola vztlaku

Prvotným impulzom výstupu je len veľ-
mi mierne a opatrné dofúknutie plynu do
kompenzátora za účelom získania poz-
itívneho vztlaku. S ubúdajúcou hĺbkou,
dochádza v súvislosti so znížením
okolitého tlaku ku expanzii izolačného
obleku a plynu v kompenzátore. Preto
je potrebné regulovať vztlak pomocou
deflácie vyvažovacej vesty alebo iného
zariadenia.  Vyvažovanie dopĺňajú jem-
né pohyby plutiev a presúvanie ťažiska. 

Rýchlosť výstupu

Počas výstupu, je bezpodmienečne
nutné dodržiavať pomalú rýchlosť.
Nemali by sme pri tom prekračovať
hraničnú hodnotu, ktorou je max-
imálne 10 metrov/min! Za bezpečnú
rýchlosť výstupu sa v súčasnosti po-
važuje približne 7-8 metrov/min.
Rýchlosť sa monitoruje na počítači,
pričom by mal potápač pohľadom
striedavo kontrolovať prístroje, sprá-
vanie svojho partnera a ku koncu aj
hladinu. Viac sa o rýchlosti výstupu
dočítaš na inom mieste nášho webu.

Poloha tela

Aj keď sa v základných kurzoch potá-
pania učí, aby potápač nielen klesal
ale aj stúpal v striktne vertikálnej
polohe, realita je trochu pozmenená.
Väčšina potápačov veľmi rýchlo zistí,
že im skôr vyhovuje diagonálna polo-

ha, pri ktorej je ich telo približne pod
uhlom 45 stupňov s hlavovou časťou
hore. Potápač má v tomto prípade pod
kontrolou vztlak (a tým aj lepšiu kontrolu
nad rýchlosťou stúpania) ako aj lepší
prehľad pri kontrole partnera a prístro-
jov.  

Bezpečnostná zastávka

V prípade, že bol ponor hlbší než 15
metrov, je potrebné realizovať tzv.
„bezpečnostnú zastávku“. Na úrovni 5
metrov hĺbky, by mal potápač zostať
minimálne 3-5 minút podľa obtiažnosti
ponoru. Viac sa o bezpečnostnej za-
stávke hľadaj na inom mieste nášho
webu.

Posledné metre

Posledné metre ku hladine, by mal potá-
pač vystupovať extrémne pomaly.
Inštruktori potápania sa istotne zhodnú,
že najmenej minútu. Je dobrým zvykom,
že sa potápač ku koncu výstupu, tesne
pod hladinou otočením sa okolo svojej
osi presvedčí o tom, že hladina v mieste
výstupu je voľná a bez prekážok.
Vzpažením ruky si pritom chráni hlavu
pred prípadným nárazom. 

Na hladine

Po dosiahnutí hladiny by mal potápač
najskôr inflátorom nafúknuť svoj kom-
penzátor a získať pozitívny vztlak.
Pohľadom skontrolovať svojho partnera
a presvedčiť sa, že aj jeho výstup bol
bez problémov. Otočením sa čelom ku
základni alebo sprievodnému plavidlu
a spojením rúk nad hlavou signalizovať
O.K. 

Bezpečný výstup na hladinu





Displej
Ako všetky prístroje
od Liquivision aj
“bottom timer” Xen

disponuje fantastickým OLED dis-
plejom s aktívnym podsvietením,
ktoré nie je potrebné zložito aktivo-
vať, ale stačí sa naň len pozrieť. 
Túto funkciu ocenia potápači v tme,
v hĺbke, v polouzavretom prostredí
či vo všetkých iných formách potá-
pania v podmienkach za zníženej
viditeľnosti. Displej je farebný, s
veľkými a dobre čitateľnými ciframi.
V tejto súvislosti spomeňme aj
možnosť individuálneho nastave-
nia veľkosti písma, farieb či ro-
zloženia údajov. Široká (až 170
stupňov) je aj škála uhlov, z ktorej
je možne odčítavať údaje na displeji.
Chránený je sklíčkom z minerálne-
ho skla odolného proti škrabancom.

Zobrazovanie hĺbky
Hĺbka ako aj maximálne dosiahnutá
hĺbka je zobrazovaná v metroch/vo
feetoch s vysokou presnosťou
(možnosť prepínania medzi imper-
iálnou a metrickou sústavou jed-
notiek). Prístroj súčasne kontinuálne
výpočítava priemernú hĺbku s
možnosťou jej resetu. CE certifiká-
cia Xenu je až do 200 m / 656 feet.

Zobrazovanie času
Čas ponoru je meraný s presnosťou
na sekundy. Okrem toho ponúka
Xen aj stopky, schopné merať tak-
tiež s presnosťou na sekundy,
pričom je možné ich v priebehu
ponoru kedykoľvek (aj opakovane)
vynulovať.

Varovania
Xen je schopný svojho užívateľa
varovať celou sadou optických alar-
mov. 

Príjemné maličkosti
Logbook poskytuje funkciu
poznámok. Prakticky neobmedzená
kapacita pamäte prístroja postačí aj
pre aktívne sa potápajúceho jedin-
ca až do konca jeho potápačského

života na tisíce ponorov. Vo svojom
počítači, si jeho majiteľ dokáže vy-
meniť baterku sám a to v priebehu
niekoľkých minút. Xen sa dodáva v
sade vrátane remienku a gumičiek
na upevnenie na zápästí spôsobom
ako v “technickom” potápaní.
Zariadenie sa aktivuje cez internet
a jeho záruka začína bežať od
okamihu aktivácie.

Ako kúpiť ?
Cena celého kompletu Liquivision
Xen sa na slovenskom trhu sa po-
hybuje okolo 440 Eur. Počítač si
môžeš zakúpiť u oficiálneho sloven-
ského dealera tejto značky -
spoločnosti Aronnax s.r.o. so sídlom
v Bratislave prostredníctvom jej e-
Shopu.

Tento text by mal upriamiť pozornosť
najmä tých jedincov, ktorí nás už
na našej ostrovnej potápačskej zá-
kladni Priščapac na Korčuli
navštívili.
Za ich lojalitu a ochotu prísť opäť,
sme im na tento rok pripravili jedno
malé prekvapenie v podobe 10%
tnej zľavy na všetky potápačské
služby. Zľava sa dá uplatniť tak na
ponory určené certifikovaným potá-
pačom, ako aj na kurzy potápania
či zapožičanie výstroja.
Jedinou podmienkou je, aby uby-
tovanie riešili prostredníctvom našej
spoločnosti ARONNAX s.r.o.
Pevne veríme, že viacerí využijete
tieto zľavy a poctíte nás svojou
navštevou.

Počítač Liquivision XENPočítač Liquivision XEN

Priščapac v sezóne 2014



Poloha: južná
strana ostrova

Zvirinovik
Hĺbka: do 9 m

Predpokladaná kvalifikácia: A-OWD
Zaujímavosti: jaskyňa s jazierkom a

krasovou výzdobou
Poznámka: sem sa dostanú len veľ-

mi skúsení a disciplinovaní potápači 

Ďalším ponorom, ktorý v rámci potá-
pačského balíčka  ponúkame je jaskyňa
„Pod krížom“ na ostrove Zvirinovik. Južná
strana tohto ostrovčeka je celá popretká-
vaná rôznymi dierami, tunelmi a priechod-
mi. Jedným z nich je pomerne široký
vchod do jaskyne, ktorú sme nazvali „Pod
krížom“. 
Vchod do jaskyne sa nachádza približne
v 5-8 metrovej hĺbke. Je dostatočne široký
na to, aby sa doň pretiahol potápač bez
toho, že sa čo i len dotkne skál navôkol.
Po tom, čo si mu oči privyknú na tmavé
prostredie, môže začať objavovať krásy
podzemia.

Chodba vedúca najskôr severným
smerom je priestranná, umožňujúca plá-
vať hoci aj dvojici potápačov vedľa seba.
Jej dno dosahuje maximálnu hĺbku 9,5
metra a poskytuje ešte dostatok svetla
prenikajúceho vchodom z otvoreného

mora. Postupne sa zužujúca chodba
ďalej mierne hĺbkovo klesá. 

Po jej zahnutí východným smerom sa
postupne stratí svetlo a potápača obklopí
úplná tma. Vo svite svojich bateriek potá-
pači uvidia množstvo krabov, garnáty a
ďalšie kôrovce. Po približne 40 metroch
je možné sa vynoriť v malom jazierku.
Vzduch v tomto priestore je dýchateľný. 
Charakter potápačského terénu a
uzevretý priestor nám diktuje, aby sme
tento ponor realizovali len so skúsenými
potápačmi a na prísne individuálnom
princípe, keď do jaskyne vstupujeme len
v malej skupinke.

Jedinečný zážitok takéhoto vynorenia sa
podporí pocit, že sa sem dostanú len
vyvolení, ktorí ovládajú potápačský výstroj
a techniku jeho používania. Aj keď budú
zhora potápačov strašiť visiace korene
stromov, jemná krasová výzdoba a
bezprostredná interakcia s čistou prírodou
sa postarajú o silný emotívny zážitok z
tohto ponoru.

Súčasne ťa týmto pozývame na potá-
pačskú dovolenku na Korčuli.

www.priscapac.eu 

Jaskyňa pod krížom - ostrov Zvirinovik



Príhoda, sa stala už veľmi dávno. Jeden
člen klubu, sa konečne šťastne oženil.
A rovnako ako my, aj on záhadne
nadobudol presvedčenie (chybné ako
my všetci), že v záujme udržania ich
rodinného šťastia bude najlepšie, ak
svoju ženu začne pomaly priťahovať k
potápaniu. Ale dotyčná bola trošku tvrdší
oriešok. Aj aj keď nášho neboráka určite
pobádala skutočnosť, že pomerne
solídne plávala, akosi nezbadal, že šport
nepatril k jej životným prioritám.
Vyvolenú prehováral všetkými možný-
mi spôsobmi, motivoval darmi z ob-
chodov s nápisom „Klenoty š.p.“ ale aj
zahraničnými pobytmi v exotických des-
tináciách, za aké sa vtedy považovalo
napríklad čiernomorské pobrežie v
Rumunsku či Bulharsku. Neustále nás
prosil o pomoc, obťažoval nás výzva-
mi aby sme sa na potápačských ak-
ciách slušne správali, nerozprávali o
negatívnych zážitkoch z pod vodnej
hladiny ani nespomínali na „nesympat-
ické“ živočíchy, ktoré tam žijú. Je totiž
potrebné spomenúť, že jeho milovanú
desili najmä obyvatelia vodnej ríše
všetkých rozmerov od žubrienky až po
ryby. Po rokoch prehovárania, prosieb,
trikov aj manželských lstí sa mu
nakoniec podarilo nejako dotyčnú na-
hovoriť na krátky a plytký ponor na našej
domovskej lokalite v Senci. Príprava
na akciu sa dala zrovnať s pristaním
Apolla na mesiaci. Najskôr bol zvolený
dátum, kedy teplota jazera dosahovala
maximum. Potom bolo precízne vy-
brané miesto. Ručnými kosákmi nás
náš nešťastník prinútil vykosiť niekoľko
desiatok m2 dna od vodných rastlín. V
deň D sme museli prísť so všetkými
našimi „ešte“ sa potápajúcimi pri-

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

Potápanie na golfovom ihrisku

ateľkami, či manželkami, aby sme vytvo-
rili neformálnu skoro ženskú atmosféru
prípravy na ponor. Zo začiatku šlo všetko
ako po masle. Všetci sme boli šar-
mantní, nenútene sme rozdávali rady a
bodro sa navzájom povzbudzovali.
Atmosféra začala hustnúť keď ju cha-
lanisko začal postupne súkať do na-
jzachovalejšieho neoflexu (súdobý
špičkový neoprénový oblek, pozn. au-
tora) aký sme v klube mali. Na chrbát
nafasovala najmenšiu, pravdepodob-
ne 5 l fľašu a do úst fungl novú Tajfúnku.
My všetci sme sa okolo dvojice pohy-
bovali koordinovane, keď každý už po
predchádzajúcom vyčerpávajúcom
tréningu vedel svoje miesto a rolu, ktorú
mal v tejto etudke zahrať. Nakoniec
nastal ten vytúžený okamih a naša dvo-
jica sa sa spolu s vrcholovým útočným
družstvom zanorila do vody, ktorá im sia-
hala asi po pás. Ponor trval len asi 10
sek. Toľko totiž vydržala jeho milovaná
bez dychu a so zatvorenými očami. Keď
sa už nakoniec rozhodla nadýchnuť,
otvorila oči a v tesnej blízkosti pred ňou
sa v minimálnej vzdialenosti vznášala
tesne nad dnom odrezaná konská hla-
va. Jazyk vonku, očné bulvy vyvalené,
tepny popretŕhané, franforce mäsa. Ten
kto ten skutok vykonal, rozhodne nebol
priateľom zvierat. Reakcia ženušky bo-
la preto pochopiteľná. Vyletela z vody
ako raketa z jadrovej ponorky. S
popolavou farbou v tvári zo seba zhodi-
la veci a nášmu zarazenému priateľovi
zasyčala do tváre: „vieš čo môj milý, strč
si to svoje potápanie ....“. Do dnešných
čias sa mu nepodarilo ju presvedčiť, že
sme v tom ani jeden z nás nemali
namočené prsty. O spoločnom potá-
paní sa v ich rodine viac neuvažovalo. 
 

Prvý manželský
ponor

Dvojičky - alebo kto na čo myslíme
Náš Milan mal vždy rád dvojité zásobníky. Asi pozostatok z čias, keď sme chodili
po expedíciách a združovali sa v Sekcii technických potápačov Slovenska. Aj v
súčasnosti má také malé “sexi” dupláky s kapacitou 2x8,5 litra s ventilovým man-
ifoldom, ktoré šikovne sedia na chrbte a človek sa s nimi veľmi nenamáha. A tak
sa minule chystáme do vody a jeden náš nováčik s ťažkým DIR setom na chrbte
sa so závistlivým pohľadom opýtal Milana: “Koľko majú tie dvojičky?” A ten auto-
maticky odpovedal: “4 roky”. Presne v takom veku totiž boli Milanove dvojičky
Martinka a Terezka.



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



PhotoContest  BA a potápanie 

5 tipov na akcie centra Aronnax - 2014
Výcvikový mesiac, Aronnax
jún 2014

Mesiac jún sa v našom Potápačskom centre ponesie v
duchu výcviku. Realizovať budeme hneď niekoľko
výcvikových programov od základných (OWD) cez
pokročilé (AAD, AOWD) až po profesionálnu úroveň na
stupňoch Divemaster a Inštruktor potápania. 

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!

Pohodové potápanie, Korčula
leto 2014
Radi vás uvidíme kedykoľvek počas letnej potápačskej
sezóny na našej základni Priščapac na brehoch
Jadranského mora. Už deviatu sezónu tu prevádzku-
jeme malé ale útulné centrum so slovensky hovoriacim
personálom a skvelými potápačskými terénmi.

Vrak Zenobia, Cyprus
29. august - 1. september 2014

K jednému z najznámejších vrakov Stredozemného mo-
ra patrí tiež trajekt Zenobia, neďaleko cyperskej
Larnaky. V rámci leteckého zájazdu na 4 noci využijeme
2 voľné dni na konci školských prázdnin, preto nevyčer-
páš veľa z drahocennej dovolenky.

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.

V rámci propagácie
„Festivalu vodného sve-
ta SCUBACAM“ sme na
našej webovskej stránke

a v priestoroch Klubu zorganizovali
photocontest s ústrednou témou:
„BRATISLAVA  A  POTÁPANIE“.
Súťažné snímky odzrkadľovali potá-
pačskú tému v kombinácii s mestom.
Fantázii sa naozaj medze nekládli a
tak vznikol celý rad nápaditých snímkov,
ale aj zaujímavých príbehov ako sa fo-
tografie rodili. Niektorí neváhali sa válať
v sucháčoch v piesku na Sandbergu, iní
zaliezli ako Čumil do kanála a ďalší za-
sa obliekali sochu vo fontáne. 
Súťažné obrázky budú v tlačenej
podobe vystavené v klubovni na
Domčeku Aronnax, alebo ich nájdeš
na našej webovskej stránke.


