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z prostredia
potápačského 
centra a klubu Aronnax

Opäť, ale už nie odznovuOpäť, ale už nie odznovu

Pretože sa hlásime k odkazu profeso-
ra Parížskeho múzea Pierra Aronnaxa.
Tým, ktorým to v tejto chvíli pri počítači
nezaplo, doporučujeme do políčka
vyhľadávania vyťukať napríklad – „Jules
Verne: 20.000 míľ pod morom“).
Podobne ako postava profesora
Aronnaxa, ktorú Kapitán Nemo nedo-
brovoľne uväznil na palube ponorky
Nautilus, aj nás priťahuje more so svo-
jimi  tajomstvami . Obdivu jeme svet
živočíšnej i rastlinnej ríše pod vodnou
hladinou a j v temnotách oceánov.

Je to už zopár rokov, čo som sa po prvý
krát v živote ponor il pod hladinu 
s dýchacím prístrojom. Za tých viac než
35 rokov som mal príležitosť vydať prvú
po slovensky písanú učebnicu potápa-
nia, zakladať kluby aj úzko špecializo-
vané záujmové združenia. Organizoval
som súťaže aj vedecké semináre.
Na Slovensko som priniesol  jednu 
z najväčších svetových certifikačných
agentúr a okrem názvoslovia som bol
pri stanovení viacerých potápačských
písaných aj nepísaných noriem. Spolu

so svojimi kolegami z Pro-Dive,
príbuznými aj  pria te ľmi som mal
možnosť nielen prežiť skvelé chvíle pod
vodnou hladinou, ale aj posúvať sloven-
ské potápanie smerom  vpred. Teraz sto-
jím opäť pri zrode nového potápačského
subjektu. Dali sme mu „verneovský“ ná-
zov Aronnax. Chceme tak ako v minu-
losti, rozdávať ostatným nielen ilúzie, ale
aj radosť, priateľstvo a ľudské teplo .
Začíname opäť, ale už nie odznova.
Ako tento 12-stranový občasník.

Robert Korim 

Uvedomujeme si význam zachovania
rovnováhy v prírode a stav, v ktorom mo-
ria odovzdáme budúcim pokoleniam.
Vážime si ľudí, ktorí sa venujú výsku-
mu tvorov, žijúcich pre ľudstvo ešte
stále v neznámom prostredí. Fascinujú
nás legendy o Atlantíde a ľahko sa sto-
tožňujeme s jedincami s objaviteľským
duchom.
Ten malý chlapec či d ievča s dobro-
družným srdcom, ktorým sme v detstve
pri čítaní kníh pána Julesa Verna boli,
v nás jednoducho ešte stále žije.

Prečo

„Dvadsaťtisíc míľ pod morom“ (v orig-
ináli: Vingt milles lieues sous les mers)
je jeden z najznámejších vedecko fan-
tastických románov Julesa Verna.
Koncom 19. storočia sa vo vodách
svetových oceánov začínajú diať po-
divuhodné veci. Na mnohých mies-
tach „čosi“ poškodzuje aj potápa lode.
Na verejnosti prevláda názor, že tieto
záhady má na svedomí neznáma
morská príšera. Keď je napadnutá
ďalšia loď, zistí sa že diera, ktorú údaj-
ne vytvorila príšera má tvar pravidel-
ného trojuholníka. Na rozlúštenie tej-
to záhady je vyslaná loď Abraham
Lincoln. Výpravu tvoria aj vedec Pierre
Aronnax - profesor parížskeho múzea,
jeho asistent Conseil a slávny „kráľ
harpunárov“ – kanaďan Ned Land.
Loď mieri  do Tichého oceánu 
k Japonsku. Ale príšera si nenechá
ujsť túto príležitosť a zaútočí nára-
zom aj  na Abraháma L incolna.
Arronax, Consei l aj Ned pri  ú toku
spadnú z lode do oceánu a pristanú
na "príšere". Po čase zistia, že je to
len veľká plechová konštrukcia, ktorú
riadi záhadný kapitán Nemo. Viac sa
istotne dočítaš v samotnom románe. 0903 228 688,   www.aronnax.sk ,  centrum@aronnax.sk  

http://www.aronnax.sk
mailto:centrum@aronnax.sk


Potápačské centrum Aronnax sídl i 
v "Garáži" na Gaštanovej ul ici 15 
v Bratislave neďaleko od križovatky
Patrónka. "Garáž" je na konci Gaštanovej,
ktorá je  ko lmou ul icou na Pražskú.
Gastro-odborníkov upozorňujeme,  že
len 80 metrov od nás sa nachádza zná-
ma pizzeria "ROMANTIKA".

Tým, čo prídu MHD našepkáme, že 
priamo pred našou „Garážou“ je o točné
miesto a súčasne aj konečná stanica
trolejbusových liniek číslo 204 a 207.
Majiteľov automobilov upozorňujeme, že
Gaštanova je jednosmernou ul icou.
Zaparkovať môžu na priľahlom parko-
visku susediacom s už spomínanou
Pražskou ulicou (kúsok ďalej a vpravo).
Číslom 15 sú označené kovové vráta
hnedej farby vedúce do spoločného dvora. 
Vchod do nášho priestoru - kovových
sklenených dverí hnedej farby, je hneď
naľavo od spomínaných vrát vedúcich
do dvora. 
Hľadaj  zvonček označený červenou
nálepkou so symbolom potápačskej 
zástavy. Je hneď napravo od vchodu.
Vítaný si kedykoľvek nás tam nájdeš !

LokalizáciaLokalizácia

Potápačské centrum ARONNAX sa venuje činnostiam:

Škola potápania pre začiatočníkov,
pokročilých aj profesionálov.

Internetový predaj potápačského
materiálu, techniky a doplnkov.

Cesty a zájazdy za potápaním.
Plavby a špecializované pobyty.

Cestovné poistenie Alianz. 
Potápačské poistenie DAN.

Plnenie potápačských fliaš. Vzduch
na 200/300 Bar, EANx, TMx, O2.

Požičovňa výstroja a techniky na
rekreačné aj technické potápanie.

Servis fliaš, regulátorov, kompenzá-
torov vztlaku, suchých oblekov.

Akcie, podujatia, klubový život a 
najmä veľa zábavy s priateľmi.

POTÁPAČSKÉ
CENTRUM

Gaštanová 15
811 04  Bratislava

Otváracie hodiny: 
Po-Pia 12:00 - 18:00.

Pevná linka: 02/ 5465 0017
T-mobil: 0903 / 228 688

e-mail: centrum@aronnax.sk

GPS: 48.09´58.14´´ N
17.04´46.55´´ E 

mailto:centrum@aronnax.sk


Jules Gabriel Verne 
Francúzsky spisovateľ (1828-1905)
detských dobrodružných románov
a jeden zo zakladateľov science fic-
tion žánru sa narodil 8. februára
1828 v Nantes. 

Detstvo
Ranné roky Julesa Verna sú spo-
jené s ostrovom Feydau uprostred
rieky Loire, kde vyrastal. Tu v kruhu 
svojich kamarátov prežíval detské 
dobrodružstvá a sníval o cestách 
po celom svete, ba aj za jeho hrani-
cami. Jeho strýko Châteaubourg,
ktorého aj  s mladším bratom
Paulom bol maliarom a značne pod-

poroval chlapčenské sny malého Julesa.
Často si u neho prezerali albumy s vlast-
nými kresbami z krajín, ktoré spoznal a
ktoré chlapcov nesmierne zaujímali.
V lete roku 1839 sa chcel len 11-ročný
Jules najať ako plavčík na trojsťažník
Coralia, plávajúci do Indie. Jeho rodičia
to však zistili a zabránili mu odísť. Verne
nakoniec na prianie otca vyštudoval
právo, hoci chcel byť umelcom. Písal
drámy a intenzívne študoval mate-
matiku, astronómiu, geológiu. Všetko
zaujímavé, čo sa dozvedel, si zapiso-
val. Jeho kartotéka vraj údajne obsa-
hovala viac než 20 000 lístkov. 

Rodina
V roku 1857 sa nie príliš premyslene
oženil s Honorinou Hébé Morelovou.

Aby uživil rodinu, pracoval ako burzový
maklér. Z manželstva vyšiel syn Michael.
Ten po jeho smrti dopísal jeho rozpísané
diela, ktoré však vyšli ešte pod menom
jeho otca - Julesa Verna.
Svoju prácu obchodovania s akciami
však Jules nenávidel a tak stále viac
unika l do literatúry. V roku 1862 sa
zoznámil s nakladateľom Pierrom Julom
Hetzelom, ktorý ako jediný z vtedajších
parížskych vydavateľov bol ochotný 
vydať jeho prvé dielo "Päť týždňov 
v balóne". Ponúkol mu zaň na vtedajšie
pomery slušnú sumu 10 000 frankov.
Román zožal obrovský úspech, preto
Hetzel uzavrel s autorom exkluzívnu
zmluvu na 20 rokov, v ktorej sa Verne
zaviazal, že napíše dva romány ročne,
vždy za identický honorár 10 000
frankov. Táto zmluva ho finančne zais-
tila a umožnila mu živiť sa iba písaním.
Dokonca mu Hetzel honorár postupne
zvyšoval. Celkom päťkrát zmenil zmlu-
vu a z Verneho urobil boháča. Jules
svoju rodinu presťahoval z Paríža do
Amiensu, manželkinho rodného mesta.
On sám občas cestoval do Paríža. Pod
zámienkou, že ide za nakladateľom,
však navštevoval svoju milenku. Kúpil
si loď, nazval ju San Michelle a plavil sa
s ňou po moriach bez ženy a bez detí.
A aj  bez nutnosti hrať pre neho
neprirodzenú  úlohu úspešného spiso-
vateľa románov.

Dielo
Julesa Verneho považujeme za sku-
točného vizionára. Bol fantastom, ktorý
videl do hlbokej minulosti i budúcnosti.
Tak ako skutočná realita, ani jeho pohľad
nebol vždy "ružový", ale odzrkadloval aj
temné stránky vedy, pokroku a ich
možného zneužitia. Pri  čítaní jeho
románov sa n iekedy zdá, akoby sa
Verne nejakým „zatiaľ neznámym“ spô-
sobom dosta l k dnešným novinám a

čerpal z nich informácie. Jednoducho je-
ho čita teľ niekedy až odmieta veriť, 
že by si nejaký človek mohol toto všetko
len tak jednoducho vymyslieť.
Roku 1865 predpovedal v románe
"Cesta na Mesiac" let kozmickej lode
Apollo. Americkí kozmonauti po návrate
pristáli len štyri kilometre od miesta,
ktoré im on určil skoro celé storočie
predtým. Neuveriteľne presne prepočí-
ta l rýchlosť potrebnú na prekonanie
príťažlivosti, dráhu aj dĺžku letu, a vedel
aj to, že to budú Američania. V knihe
"Honbe za meteoritom" upozornil ľudí
na to , že z vesmíru môže pr iletieť
kameň, ktorý môže znamenať  katas-
trofu pre Zem. Možnosť eliminovať takú-
to hrozbu skúmajú renomovaní vedci. 
Napísal  65 kníh a vo svojich víziách
zobrazil prvý telefonický prístroj, prvý
zvukový film, prvú elektrickú sieť, au-
tomobil, lietadlo, ponorku i potápačský
výstroj vrátane množstva technických
nápadov, ktoré ešte len čakajú na svo-
ju realizáciu. Jules Verne v rámci hľada-
nia inšpirácie pre svoje romány veľa
cestoval. Navštívil severoafr ické po-
brežie, Baltské more, USA ale aj Rusko. 
V roku 1871 napísal román "20 000 míľ
pod morom" a čitateľom, z ktorých mno-
hí ani len netušili, ako vyzerá oceán,
predstavil vodný svet a jeho pestré ry-
bie "obyvateľstvo". 
Predovšetkým však kapitána Nema a je-
ho ponorku Nautilus. Na mieste osa-
melého dobrodruha, nedoceneného gé-
nia, ktorý pretrhol  všetky kontakty 
so svetom a vystačí si sám so svojimi
vynálezmi, by Verne zrejme najradšej
videl sám seba. Kapitán Nemo sa na
stránkach románu "Tajuplný ostrov" ešte
raz vrátil, avšak jeho tvotrcovi sa začí-
nal rúcať svoj vlastný svet. 
Na jednej z večerných vychádzok ho 
jeho synovec Gascon postrelil do nohy.
Chlapec nakoniec skončil v blázinci a

Jules zostal do konca života krívať. 
Po smrti otca, najbližšieho priateľa,
strate milenky začal prepadať silným
depresiám. Navyše ho trápila cukrovka,
choroba, na ktorú v tej dobe ešte ne-
jestvovali lieky. V románe "Pán sveta"
vytvor il Robura Dobyvateľa, akýsi
negatívny protipól ku Kapitánovi
Nemovi, utiahnutého ideal istického
vynálezcu. Postupne ho mení v románe
na bezohľadného megalomana, ktorý
chce ovládnuť svet. Verne predpovedal
storočie, v ktorom nastúpia práve taký-
to megalomani. Robura ešte stiho l
potrestať, nechal ho zahynúť v elektro-
magnetickej búrke, ktorú sám vyvolal.
Ale fakt, že o 10 rokov vypukla 1. sv. voj-
na, už spisovateľ ovplyvniť nedokázal.

Význam diela
Jules Verne je autorom mnohých
ďalších románov, či  už cestopisných
alebo spadajúcich do kategórie sci-fi.
Jeho tvorba patrí medzi základné
kamene svetovej literatúry pre mládež
a jeho knihy sú aj napriek značnému
odstupu času a nespornému vedecko-
technickému pokroku aj podnes
ob ľúbené, prekladané a mládežou
celého sveta čítané. Zomrel 24. marca
1905 v mestečku Amiens. 



Na čo slúži maska
V prvom rade si ujasnime, že potá-
pačská maska nám pomáha vidieť pod
vodou podobným spôsobom ako 
na súši - to znamená vnímať tvary,
veľkosti, farby a vzdialenosti. Vzhľadom
na rozdielne fyzikálne vlastnosti vody
(najmä jej hustotu), ktorá pôsobí ako
rozptylka, vidíme bez potápačskej
masky alebo iných korekčných pomô-
cok veľmi rozmazane. Aj keď je náš
výhľad cez sklo masky jemne skreslený,
(ako vieme z fyziky potápania, všetky
predmety vnímame o čosi väčšie  a
bližšie vzdialené), poskytuje nám mas-
ka pod vodou ostrý obraz. Ďalšou
výhodou použitia masky oproti naprík-
lad plaveckým okuliarom je skutočnosť,
že nám chráni nos pred nepríjemným
prenikaním vody do dýchacích ciest. 

Z čoho sa skladá maska
Všetky masky sa skladajú zo zorníkov,
lícnice, upínacích popruhov a z rámu.
Zorníky masiek sa vyrábajú výhradne
už len z kaleného skla, ktoré musí spĺňať

bezpečnostné predpisy. Aj keď je situá-
cia náhodného rozbitia zorníkov pod
vodou krajne nepravdepodobná,
zmenšuje sa tým riziko poškodenia
zraku potápača. Masky môžu mať len
jeden centrálny zorník, alebo častejšie
dva symetricky rozdelené pre obe oči
potápača. V minulosti niektorí výrob-
covia ponúkali aj ďalšie prídavné zorníky
po stranách, alebo na spodu masky,
avšak tieto typy sa príliš nepresadili.
Rovnako komerčne neúspešné, aj keď
vysoko funkčné boli aj ďalšie prvotiny.
Takto sa vyrábali zorníky s protizah-
mlievacou vrstvou na vnútornej strane
alebo masky so špeciálnou úpravou,
ktoré umožňoval i vidieť farby aj vo
väčších hĺbkach. Jednou z ďalších vlast-
ností vody je aj postupná absorbcia jed-
notlivých zložiek farieb pod ľa ich 
vlnových dĺžok. Masky so zorníkmi 
z plexiskla zaraďujeme skôr medzi
hračky a vybavenie kúpelní než 
seriózny potápačský materiál. Ich hlav-
nou nevýhodou je, že sa veľmi rosia a
ve ľmi rýchlo zn ičia poškr iabaním.

Lícnica masiek sa dnes vyrába
výhradne zo si likónu. Je mäkký, prí-
jemný, dobre sedí na tvári a neškodí ani
alergikom. Na rozdiel od gumy, ktorá
odiera la, tlači la a vplyvom slnka a
morskej sol i an i dlho nevydrža la.
Zákazník si  dnes môže vo liť medzi
čiernym, sivým alebo priehľadným si-
likónom. Aj keď je cez priehľadnú lícnicu
možné vnímať len tvary a čiastočne aj
farby, transparentná forma lícn ice
značne zmierňuje "tunelové" videnie, 
s ktorým bojujú najmä začiatočníci.
Aj popruhy sú zo silikónu. Na masku sa
pripájajú rôznymi typmi praciek, ktorých
konštrukciou sa snažia výrobcovia
medzi sebou bojovať o priazeň  poten-
cionálnych kupcov. 
Podobne je tomu aj v prípade množst-
va módnych farebných variácií rámov
masiek. Môžu byť hrubé, jemné,
odľahčené, priesvitné, elastické, ručne
maľované, ale ich jedinou funkciou je
spevňovať lícnicu a udržiavať celý sys-
tém pohromade.

Druhy a typy masiek
Na delenie typov masiek sa môžeme
pozrieť aj z pohľadu ich vnútorného ob-
jemu. Je ním priestor v maske, v ktorom
sa na hladine uzavrie určité množstvo
vzduchu o tlaku rovnajúcemu sa okolité-
mu.
S postupnou hĺbkou sa maska stále 
viac pritláča na tvár. Tento tlak je potreb-
né kompenzovať "fúknutím" do masky
cez nos. Ak uvažujeme o potápačovi 
s prístrojom, má tento pochopiteľne pre
uvedený manéver vyrovnávania tlaku 
v maske takmer neobmedzené množ-
stvo plynu. V prípade potápania na
nádych však ide o dychovú rezervu,
ktorú dokáže apnoista aj efektívnejšie
využiť pre dlhší pobyt pod vodou a lebo
dosiahnutie väčšej hĺbky. Z uvedeného
vyplýva, že masky s menším vnútorným

objemom sa lepšie hodia pre nády-
chové potápanie. Pre niektorých jedin-
cov môže byť dôležitá aj skutočnosť, že
z masiek s malým vnútorným objemom
sa ľahšie vypudzuje voda. Sú však
náchylnejšie na rosenie sa. Vnútorná
strana zorníkov malých masiek je
vzhľadom na menšiu vzdialenosť od
našej pokožky viac znečisťovaná
opaľovacím krémom ako aj prirodzenou
mastnotou. Spolu s teplom vyžarujúcim
z nášho tela a potom vyparujúcim sa do
vnútra masky sa v tomto malom
priestore rýchlo zvyšuje percentuálna
vlhkosť. Ďalším kritér iom výberu sú
zorníky. Dioptrické sklá sa vyrábajú
výhradne len pre dvojzorníkové masky.
Zvyčajne ide o korekčné sklá s hodno-
tami od -10 až po +3 dioptrie. Rozmer
výšky skiel rozhoduje o vertikálnom vi-
dení a napríklad aj o tom, či si potápač
uvidí na hruď, vrecká kompenzátora či
konzolu s prístrojmi. Podobne je tomu
aj v horizontálnej časti zorného poľa.
Obe sú však často závislé aj od vzdia-
lenosti skiel od očí potápača.Väčšina
výrobcov potápačských masiek vyrá-
ba aspoň jeden typ, ktorý označuje
nálepkou ako masku "detskú", "žen-
skú" alebo aspoň "dizajnovanú pre úzku
tvár". Na pohľad sú tieto masky útlejšie
a občas aj s menším zorníkom. Ak
odmeriame pozdĺžnu vzdialenosť okra-
jov lícnice u takto deklarovaných masiek
zistíme, že je pr ibližne 10 cm dlhá.
Vzdialenosť "dospeláckych" masiek bý-
va typ icky d lhá okolo 13 cm.
Pochopiteľne jestvuje celý rad kom-
promisov, keď napríklad maska s 11,5
cm vzdialenou lícnicou, ale normálnou
ve ľkosťou zorníkov a pomerne
masívnym rámom môže byť určená pre
dospelého človeka. Platí to aj naopak,
keď podobne veľká maska môže byť vy-
robená v ružovej farbe alebo s malými
- detskými zorníkmi.

Ako skúšať masky
Maska musí predovšetkým sedieť na
tvári. Skúša sa spôsobom, kedy si ju pri-
ložíme na tvár bez použitia remienka a
vtiahneme nosom vzduch. Lícnica sa
týmto manévrom pr isaje celkom 
na pokožku. 
V prípade dobre "padnúcej" masky by
sme už nemali byť schopní ďalej nasá-
vať vzduch z okolia. Pamätaj na to, že
tento manéver musí byť veľmi jemný.
Príliš intenzívne vdýchnutie pritlačí tak-
mer všetky masky na tvár, ktoré potom
zdanlivo sedia. Sú aj potápači, ktorí sa
pri výbere novej masky nehanbia vziať
do obchodu a j svoju kuklu či obľúbený
regulátor. Tieto súčasti výstroja môžu do
výraznej miery ovplyvniť re liéf potá-
pačovej tváre. 
Tí, ktorí nosia fúzy, by mali preferovať
masky,  ktorých lícnica je z mäkších
materiálov. Dôležitým kritériom výberu
je aj to, aby mala maska v spodnej časti
lícnice len krátky lem. V tejto úzkej štr-
bine má lícnica masky aspoň akú takú
šancu priľahnúť na pokožku tesne pod
nosom. 
Príslušníčky nežného pohlavia a deti
si zase budú vyberať veľkosťou primerané
masky s menším rámom a lícnicou.
Ostatné je len na výbere samotného
potápača. Farba, dizajn, nadčasovosť
alebo retroštýl sú parametre, ktoré pod-
liehajú osobným pre- ferenciám jed-
notlivca.

MASKU

AKO SI VYBRAŤ 

POTÁPAČSKÚ

Profesor Aronnax radí:



Internetový obchod
Náš eShop, formálne ukotvený na www.aronnax.sk, je
momentálne len vo fáze prípravy. Časom hodláme
prostredníctvom našej internetovskej stránky ponú-
kať  štandardným spôsobom potápačský materiál,
techniku aj doplnky.
Od ostatných internetovských predajcov nás bude
zásadne odlišovať predovšetkým skutočnosť, že tovar
ktorý budeme predávať poznáme tým najdôvernejšie
možným spôsobom.
Sme potápači z dlhoročnými skúsenosťami. Za tie
stovky a u niektorých aj tisíce ponorov pod hladinu, sme
už potápali zo všeličím. Videli sme vývoj, oskúšali si
vydarené modely aj zhodnotili výrobky, ktoré sa pos-
tupne ocitli na okraji záujmu. 
Vieme poradiť na základe osobnej skúsenosti a
dokážeme rozlíšiť čo je reklama a čo skutočná
funkčnosť, spoľahlivosť či trvácnosť.
Sme ozajstní potápačskí profesionáli a odborníci.

Niekoľko tipov na kúpu
potápačskej masky:
LOOK 2 je maska, ktorá nadväzuje na svoju
predchodkyňu, legendárnu masku LOOK, ktorá
sa v nezmenenej podobe vyrába od roku 1988.
Za tých viac než 20 rokov sa sta la n ielen 
legendou, a le pravdepodobne aj  najpredá-
vanejšou maskou na svete! Lícnica masky LOOK
2 sa vyrába z najkvalitne jšieho, vstrekom 
profi lovaného tekutého silikónu, čo zaručuje
maximálnu transparentnosť masky a jej odolnosť
voči UV žiareniu. LOOK 2 neuveriteľne príjemne
sedí takmer na každej tvári a navyše - k maske
sa vyrábajú aj dioptrické korekčné sklá.

LOOK 2
= 32,26 €

LOOK 2 MIDI je zmenšená verzia pred-
chádzajúcej masky. Je dostupná s tmavým
/čiernym/ aj priehľadným silikónom. Určená je
pre potápačov, potápačky či potápajúce sa de-
ti s užšou tvárou. Okrem už spomínaných vlast-
ností tejto masky sa nám páčil najmä mimori-
adne výhodný pomer medzi vnútorným obje-
mom a skutočným zorným poľom masky.

LOOK 2 Midi
= 32,26 €

Masku INFINITY môžeme bez nadsázky zara-
diť medzi potápačskú modernu. Oprávňuje nás
k tomu nielen atraktívny dizajn rámu, ktorý bez-
vadne kopíruje obrysy tváre, ale aj v poslednom
období populárna červeno či modro-čierna fareb-
ná kombinácia. Tvar masky prispieva k veľmi 
priaznivému zornému uhlu, špeciálne vo ver-
tikálnej rovine. Maska pre tých, ktorí chú byť aj
pod vodou elegantní.

INFINITY
= 38,54 €

MICROMASK je určená predovšetkým 
priaznivcom nádychových for iem potápania.
Spokojní s ňou budú ale rovnako aj prístrojoví
potápači, ktorí preferujú nízky vnútorný objem
masky. Nám je maska sympatická aj perfektným
prístupom k nosu, čo občas býva v potápaní 
v chladnej vode vzh ľadom na hrúbku potá-
pačských neoprénových rukavíc problémom.

MICROMASK
= 45,67 €

Inou alternatívou masky určenej pre nádychové
potápanie je maska FALCO . Dodávaná je 
vo viacerých farebných kombináciách a to tak
v priehľadnej ako aj tmavej verzii silikónovej 
lícnice. Táto maska sedí skutočne každému!

FALCO  = 45,67 €

Masku PRO EAR ocenia najmä potápači, ktorí
mávajú z rôznych príčin problémy s vyrovná-
vaním tlaku v stredoušnej dutine. Maska je opro-
ti bežným modelom vybavená chráničmi na uši
podobným tým, aké sa používajú ako ochrana
pred hlukom. Tieto chrániče uší sú spojené
tenkými trubičkami s vnútorným pr iestorom
masky. Vyrovnávanie tlaku v maske (tradičným
spôsobom, fúknutím nosom do masky) zna-
mená súčasé vyrovnanie tlaku v ušiach.
Jednoduché, praktické a najmä efektívne!

PRO EAR
= 84,05 €

A záverom jeden tip pre technických potápačov.
Maska TEKNIKA nielen vyzerá, že je
nezničiteľná, ale aj v skutočnosti znesie neu-
veriteľne drsné zaobchádzanie. Skvelý rozhľad
a príjemné nosenie na tvári.

TEKNIKA
= 32,73 €

My náš tovar poznáme - a nielen predávame

AKO KÚPIŤ
Až do spustenia internetovského obchodu
sa o možnosti výhodnej kúpi potápačského
výstroja a materiálu informuj na:

centrum@aronnax.sk

http://www.aronnax.sk,
mailto:centrum@aronnax.sk


Maska

APEKS
Quadra

V zásade som v minulosti odmietal
masky s viacerými, než dvoma
zorníkmi. Mal som dojem, že cez
bočné sklá nevidím predmety, potá-
pačov, či živočíchov korektne.
Navyše som ma pocit, akoby som
bol uzavretý v nejakom výklade ro-
hového tvaru. Pohľad von nebol
vždy bezprostredný - ale akoby len
sprostredkovaný a umelý.

Až pokiaľ som si nevyskúšal masku
QUADRA od britských APEKS.
Maska mi neuveriteľne dobre sedí na
tvári. Neomína ani po dlhšie trvajú-
com ponore. Nosová časť lícnice je
dostatočne priestranná, pričom sa
k nosovým krídlam dostanem aj 
v hrubších rukaviciach.

Ozajstnou výhodou masky QUADRA
je však skutočnosť, že vďaka
bočným zorníkom poskytuje skvelý
horizontálny rozhľad. Svojho part-
nera po celý čas vidím kútikom oka
v bočnom skle masky a nemusím za-
každým otáčať hlavu, nebodaj celé
telo. 

Dolu uvedená cena platí až po vyda-
nie júnového čísla nášho občasníka.

37 € 
Objednávky prijímame na:

centrum@aronnax.sk

mailto:centrum@aronnax.sk


Všetci sme sa učili znenie Boyleho
zákona, aj jeho praktický dopad na
potápača. Všetci poznáme príklad
balónika, ktorý sa nám s postupnou
hĺbkou vp lyvom zvyšujúceho sa
okolitého tlaku stláča. Redukuje sa
tým jeho objem a zvyšuje hustota
plynu, ktorým bol naplnený. Potiaľto
je nám to všetkým jasné. Ale ako by
sme pohotovo zareagovali na otázku:
“V AKEJ HĹBKE SA ZMENŠÍ
PRIEMER VZDUCHOVEJ
BUBLINY NA POLOVICU
SVOJHO PRIEMERU,  KTORÝ
PôVODNE ZABERALA NA HLA-
DINE?” 
Správnou odpoveďou pochopiteľne
nie je 10 metrov, ale správne bude: 

Výpočet:
Objem gule:  4/3    r3

V1  =  4/3    r3 ..........na hladine
V2  = 4/3    (r/2)3 ......  v hľadanej   

hĺbke
Platí Boyleho zákon:             

p1V1  =  p2V2
p2       =  p1V1/V2

dosadíme objemy:

p2   =  p1 

p2   =  p1             

Dalšou, už triviálnou úpravou
dostaneme:

p2    =  p1 x 8
p2    =  8 barov, čo zodpovedá  
hĺbke 70 metrov.

ZČOHO JE ZLOŽENÉ
ĽUDSKÉ TELO?

Naše telo je zložené z viac než dvad-
siatich chemických prvkov. Navzájom
sa spájajú a vytvárajú zlúčeniny, ktoré
sa podieľajú na stavbe a správnej
činnosti našich orgánov. 
Najviac zastúpeným prvkom v našom
tele je kysl ík. Jeho zlúčenina 
s vodíkom je voda, ktorá tvorí viac než
dve tretiny našej hmotnosti. 
Druhý najviac zastúpený prvok v
našom tele je uhlík. Vyskytuje sa v
troch typoch životne dôleži tých
zlúčenin: v cukroch, tukoch a 
bielkovinách. 
Naše telo obsahuje tiež veľké množ-
stvo vápniku a fosforu, ako aj približne
dve plné lyžice síry. 
V tele nájdeme ešte menšiu dávku
železa, takú že by sa z nej mohol
vyrobiť najmenej dvojcentimetrový
klinček. 
A ďalej asi 30 gramov iných kovov.  

PREČO JE MORSKÁ
VODA SLANÁ?

Morská voda obsahuje množstvo
minerálov. Pochádzajú z hornín, 
z ktorých ich “vytiahli” rieky a ľadovce. 
Keby sa voda z morí odparila, mine-
rály by zostali. To je morská soľ. 
Soľ, teda Chlorid sodný (NaCl)  pred-
stavuje 85% všetkých minerá lov 
obsiahnutých v mori. Slanosť
oceánov vo veľkých hĺbkach je viac
menej konštantná. Pr i hladine sa
však môže značne meniť. 
Baltské more je jedným z najmenej
slaných. Naopak Červené more do
ktorého priteká len veľmi málo slad-
kej vody z riek, a ktoré je vystavené
veľkému odparovaniu, je veľmi slané. 
Vnútorné mor ia sú ešte slanšie.
Rekord v slanosti drží Mŕtve more. 
Jedným zo zdrojov soli sú saliny. Sú
to plytké kaluže morskej vody, 
z ktorých sa voda rýchlo odparuje. 
Po odparení vody zostáva biela
škrupinka - soľ.

PREČO MEDÚZY PŔHLIA?

Medúzy a ich príbuzné druhy chyta-
jú korisť chápadlami na ktorých ma-
jú jedovaté bunky. 
Chápadlá medúz vylučujú týmito
bunkami jed. Každé chápadlo má
maličký uzavretý mechúrik naplnený
jedom. 
V mechúriku je schované vlákno
stočené do špirály. Na bunke je mal-
ičký špicatý výbežok. Keď oň neopa-
trný živočích plávajúci okolo zavadí,
uzáver mechúriku sa otvorí, vlákno
sa rozvinie a vymrští sa von. 
Živočíchovi alebo kúpajúcemu sa
človeku, ktorého medúza zasiah-ne
vstrekne do tela jed. U niektorých
druhov má vlákno maličké chĺpky,
alebo je lepkavé. 
Niekedy dokonca prenikne aj cez
hrubšiu kožu obete. Keď medúza ko-
risť chytí a ochromí, vtiahne ju do
svojho ústneho otvoru. 
Medúzam je lepšie sa vyhýbať, zvlášť
ak sa vyskytujú plošne a vo väčšom
počte. Niektoré druhy majú obrovské
rozmery.

AKO VZNIKOL ZNÁMY
SIGNÁL O.K.

Historické archívy často ukrývajú 
viacero  prekvapení. 
Jednou z nich je osobnosť francúzke-
ho inžiniera Jacquessa Caissona
(1610-1676). Jeho život bol do
značnej miery poznamenaný obava-
mi o zdravie syna, ktorý trpel vážnym
chronickým ochorením dýchacích
ciest. Premýšľal o spôsoboch, ako by
mu uľavil a kyslíkom obohatil 
vzduch, ktorý by jeho syn dýchal.
Zistil, že dýchanie plynu pod väčším
tlakom synovi pomáha. 
Neskôr, keď stál pri zrode praktick-
ého využitia princípu potápačského
zvonu (ktorý po ňom dostal aj meno
- Keson) dal zostrojiť pre syna veľkú
okovanú a dole otvorenú debnu, ktorú
ponoril do prístavnej nádrže. 
Hadicou, ktorá viedla z hornej časti
kesonu bol odvádzaný hustý vzduch
do izby chorého syna. 
Pre nás potápačov je v tejto súvislosti
zaujímavým znamenie dávané ru-
kou, ktoré si Caisson vymieňal 
so svojim synom Yvesom. 
Malo znamenať niečo ako: “Vedie sa
mi dobre” alebo “Všetko je v poriad-
ku”. 

FyziológiaFyziológia OceányOceány ZoológiaZoológia ZaujímavéZaujímavé

FyzikaFyzika

4/3    r3

4/3     (r/2)3

r3

r3/8



Jedným z najpopulárnejších typov potá-
pačských aktivít sú ponory z plavidla.
Môže ním byť malý čln, jachta stred-
nej veľkosti alebo seriózne, niekoľko
desiatok metrov dlhé plavidlo, v prí-
pade ktorého sa potápačský pobyt
kombinuje s bývaním na luxusnej lodi.

Atraktívnosť plavidiel
Pravdepodobne v každom z nás je kú-
sok dietaťa. Tento pocit v podvedomí,
stať sa opäť malým chlapcom či
dievčaťom sa občas pri rôznych hrách
vyplavuje na povrch a jednoducho nám
spôsobuje radosť. Šport zohráva 
v škále týchto pocitov významnú úlo-
hu, pričom v súčasnej dobe sa stáva
akýmsi "ópiom" spoločnosti v tom do-
brom slova zmysle. Ani potápanie nie

je výnimkou. Ako inak sa dá vysvetliť
skutočnosť, že jeho popularita neustále
stúpa a potápačských škôl, základní a
cestoviek pribúda v prímorských oblas-
tiach ako húb po daždi. 
Jedným z faktorov, ktorý nás "su-

chozemcov" priťahujú k účasti na potá-
pačskom safari je atraktívnosť prostre-
dia a samotnej lode, ktorá má často ro-
mantický nádych, pripomínajúci nám
vôňu diaľav a objavov a ďalších, to
jest prvkov známych z dobrodružných
filmov. S týmto prostredím sa spájajú
nevšedné činnosti a problémy tak veľmi
sa odlišu júce od tých, ktoré sme
zanechali doma či na svojom praco-
visku.
Je jedno o aké plavidlo ide, pomalý a
dušu upokojujúci presun po hladine
vždy poteší milovníka prírody, ku ktorým
sa potápači bez výnimky hlásia. Ak ide
o niekoľkodňové lodné safari, ktorého
súčasťou sú aj pokojné noci v ro-
mantických zátokach, dramatické pre-
suny po rozbúrenom mori či osamelé
kotvenie na koralovom útese ďaleko od
civilizácie, to všetko prispeje k tomu, že
o silné zážitky istotne nebude núdza. 

Výhody potápania z plavidla
V prípade potápania z lode, dokáže
plavidlo často zakotviť priamo 
nad lokalitou ponoru. Rozhodne to má
svoje čaro, pretože sa pred ponorením
nie je potrebné zdĺhavo transportovať
k miestu vstupu do vody, prebíjať sa 
cez príboj či p resúvať sa náročným

terénom pešo s výstrojom na vlastnom
chrbte. Stačí len nasadiť si výstroj ,
pristúpiť ku dverám lode či na plošinu
a kročným spôsobom skočit do vody.
Po vstupe do vody obvykle stačí krátke,
len niekoľko metrové plávanie 
po hladine a ponor sa môže začať. 

Dosiahnutie miesta ponoru
Loď umožňuje prístup k miestam vhod-
ným pre potápanie aj na lokalitách,
ktoré sú pre strmé brehy, absenciu
spevnenej cesty či  hustý porast
jednoducho neprístupné. Veľmi často
sa stáva, že plávať z brehu je na tieto
lokality jednoducho ďaleko a potápanie
z plavidla je vlastne jedinou alternatívou
ich dosiahnutia.  
O presnú lokalizáciu miesta zostupu,
vytýčenie a označenie akvatória, ako
aj o dozor nad celkovým priebehom
ponoru sa postarajú  skúsení dive-
masteri. Takto riadené potápanie
celkom eliminuje potrebu zdĺhavého
hľadania konkrétnej pozície. V porov-
naní s individuálne organizovanou potá-
pačskou dovolenkou je takáto forma
zabezpečenia oveľa bezpečnejšia.
Mnohé z najkra jších vrakov lodí sú
dostupné len plavidlom. Zaujímavejšie
vraky sú obyčajne v hlbších vodách, 
v značnej vzdialenosti od brehu. Keď
sa vrak potopí do väčšej hĺbky je chrá-
nený pred účinkami pôsobenia vĺn a
príboja, ktoré inak pomerne rýchlo roz-
drvia na kúsky vraky v plytších vodách.
Z týchto dôvodov je zrejmé, že ak sa
chce potápač intenzívnejšie venovať
vrakovému potápaniu, bude musieť
väčšinu ponorov realizovať z plavidla.
Po prípadnom zistení, že lokalita ne-
zodpovedá našim očakávaniam, alebo
došlo k zmene prírodných podmienok
na nej, je presun na lepšie miesto čas-

to menej komplikovaný ako zorgani-
zovať novú výpravu po súši spojenú s
náročným nakladaním výstroja na autá,
či iný spôsob transportu. 
Každý kto sa ser ióznejšie zaoberá
potápaním vie, že mnohé jeho formy
sú spojené s nosením, presúvaním a
nekonečným nakladaním či vykladaním
mater iálu . Loď predstavuje svojou
veľkosťou len malú p lochu a so
všetkých potápačských foriem naj -
menšiu záťaž tohto druhu. Z vody je to
ku kompresoru a debničke na od-
kladanie svojho výstroja len pár krokov. 
Zanedbateľnou nie je ani skutočnosť,
že pri absolvovaní potápačského 
lodného safari, je možné kolektívnym
spôsobom, pri  vzá jomnej  výmene
skúseností zlepšovať svoje potápačské
zručnosti. 

Relax na palube
Potápanie z lodi býva zábavné často
aj preto, že umožňuje spoznávať
nových pria te ľov. Počas pobytu 
na lod i sa dajú dohromady ľudia, ktorí
zdieľajú lásku k dobrodružstvu a spô-
sobu života, ktorý potápanie určitým
spôsobom reprezentuje.
Aj napriek aktívnemu charakteru 
činností počas lodného safari si mno-
hí účastníci plavby nájdu čas a j 
na relax. K takýmto chvíľkam patrí ran-
ná káva na hornej palube s rozprávkovým
výhľadom na ostrovy a ostrovčeky. 
Dobre padne aj popoľudnajšia siesta
v hojdacej sieti a lebo večerná
prechádzka po rybárskej osade spo-
jená s ochutnávkou rybích špecialít a
domáceho vína. Oddychový účinok
rozhodne poskytu jú aj romantické
večery či  noci pr i gitare, spojené s
rozprávaním príbehov o potápačských
hrdinoch.

Prečo je potápánie z lode tým ozajstným



Pozývame ťa na jedinečné  potápačské
safari k útesom St Johns v južnej časti
egyptského Červeného mora. 

Cena, 1.325 Eur je kompletná.

Zahŕňa:
-- Letenku Bratislava - Hurghada a späť,
vrátane letiskových poplatkov,
palivového príplatku a peknej letušky na
palube.
-- Egyptské víza v hodnote 18 Eur
-- Transport Hurghada - loď) a späť kli-
matizovaným autobusom s fešným
arabom na palube
-- 7 nocí na palube lode (alebo 7 nocí
na lodi)
--Plnú penziu počas pobytu na lodi vrá-
tane pitnej, flaškovanej vody, nealko-
holických nápojov (Fanta, Sprite, Cola)
a kávy a čaju
--Potápanie 3x denne. Olovo, fľaše,
vzduch, doprovod s nafukovacím čl-
nom a Divemaster
-- Bakšišné v cene 30 Eur.

Teoreticky to znamená, že ak si
nechceš kúpiť nič v Bratislave na
letisku (alebo pri odlete v Hurghade),
či nie si príliš vysadený na suveníry,
nepotrebuješ si ani  brať pena-
ženku. Pretože by si tie peniaze
fakticky ani nemal kde minúť.

Čo nie je v cene:
-- nitrox (dá sa kúpiť za príplatok priamo
na lodi)
-- potápačské poistenie (dá sa
zabezpečíme v našej CK)
-- alkoholické nápoje na lodi (pivo a
víno sú v lodnom bare)
-- bakšiš ak silou mocou chceš dať
posádke čosi navyše.

Bežný potápačský deň
Na safari sa zvyčajne veľmi nepospá-
va. Väčšinou každý, kto meral cestu až
do Afriky a investoval nemalé finančné
prostriedky, chce vidieť zo sveta pod
vodnou hladinou čo najviac. Preto sa
vstáva spolu so slnkom a väčšinou 
o 7:00 sme už po prvýkrát vo vode.
Nasledujú skvelé raňajky a druhý ponor
dňa okolo 11:00 hod. Po obede, nasle-

duje krátka pauza a
približne o 15:00

sme opäť pod
vodou. Po

večer i, tí
čo vládzu
( a l e b o
a s p o ň
chcú vlá-
dať), 

skáču do vody po štvrtýkrát na nočný
ponor, zvyčajne o 20:00. Po takomto
režime dňa väčšinou každý o 22:00 spí
ako zabitý.

Trasa plavby
„ Marsa Alam – St Johns – Abu
Fandira a späť“

1.deň:
Prílet do Hurghady, transfer klimatizo-
vaným autobusom z letiska do prístavu
Marsa Alam/Hamata (cca 3-5 hod) .
Nalodenie sa. Popoludní „check dive“
na neďalekých útesoch.
2.deň:
Shaab Marsa Alam, členitý útes s ma-
lou zátokou a s vrakom drevenej safari
lode. Popoludní Shaab Sharm, podl-
hovastý reef. Večer - Wadi Gamal. 
3-4. deň:
Útesy St. Johns. Ide o desiatky menších
aj rozsiahlejších útesov vyrastajúcich
zo stometrových hl'bok. 
5.deň:
Dolphin Reef, domov veľkej rodiny
delfínov. Shaab Mahsour s výskytom
žralokov. Malahi a Shaab Claudia.
6.deň:
Abu Dabab a slávny Elphistone.  
7.deň:

Marsa Mubarak, kde sa s obľubou pasú
dugongy aj raje. Návrat do prístavu.
8.deň:
Transfer autobusom na letisko a návrat. 

Lodné safari k útesom St. Johns
Červené more, 17.-24. okt. 2010

Cena: 1.325 €, POSLEDNÉ 4 MIESTA !!!



www.aronnax.sk/chorvatsko/onas_prevadzkovatel_zakladne.php
Klikni na:

PRIŠĆAPAC
NA OSTROVE

KORČULA
Kto vie ako to bude tento rok 
s lietaním vo vzdušnom priestore
nad Európou?

Kto vie aký bude kurz výmeny Eura
v dovolenkových destináciách kra-
jín, ktoré nie sú v našej menovej
únii? 

Kto vie aké ďalšie prekvapenia nás
v spojitosti s letnou turistickou sezó-
nou ešte len čakajú?

Všetko spomenuté môže byť
dôvodom, prečo vsadiť na istotu a
osvedčenú kvalitu.

PRÍĎ K NÁM
NA

ZÁKLADŇU
Termíny, v ktorých garantujeme
účasť našich, „slovensky“ hovo-
riacich inštruktorov potápania:

Jún ............... 2.-11.6.2010
............... 16.-20.6.2010

Júl ................ 3.-10.7.2010
August ......... 1.-10.8.2010

............... 26.-31.8.2010
September ... 1.-3.9.2010
Október ....... 4.-10.2010

Tešíme sa na spoločné ponory. 
O ďalšie informácie žiadaj na adrese

travel@pro-dive.sk

http://www.aronnax.sk/chorvatsko/onas_prevadzkovatel_zakladne.php
mailto:travel@pro-dive.sk


Väčšina kníh o potápaní a ďalších
výučbových mater iálov popisuje tzv.
"bezdekompresné potápanie" ako je-
den z hlavných atribútov rekreačnej
formy tohto športu. Je jasné, že každý
náš ponor je v podstate dekompresný.
Vždy, keď pod vodou dýchame stlačený
vzduch, alebo inú zmes plynov 
absorbuje naše telo časť inertných ply-
nov. Práve tieto, musia byť v záujme
zmenšenia r izika získania dekom-
presnej choroby ešte pred vynorením
sa na hladinu z nášho tela vysýtené.
V rámci prevencie pred DCS, sa pre-
to do osnov škôl potápania dostala aj
realizácia "bezpečnostnej zastávky". 

Opatrenia v minulosti

Starší potápači si istotne spomenú na
to, že až do konca 80 tych rokov minu-
lého storočia sme mali doporučovanú
výstupovú rýchlosť v hodnotách jednej
stopy za sekundu. Toto vyjadrenie v im-
periá lne j sústave jednotiek zod-
povedalo našim 18-tim m/min. Aj keď
dnes vystupujeme nahor k hladine po-
malšie, už vtedy sa v tabuľkách vo-
jenských námorných síl vyskytovalo
upozornenie na "výrazné spomalenie"
v poslednej fáze ponoru pod hladinou.
Z nej sa potom o desaťročie neskôr vy-
vinula zástavka v dnešnom ponímaní. 

Hĺbka a čas

Bežne dodržiavaným štandardom 
v potápaní, je bezpečnostná zastávka
v 5 metroch na 3 minúty. Za hĺbku zas-
távky považujeme stred pľúc.
Pochopiteľne jemné odchýlky od tejto
úrovne smerom nahor, či nadol nijako
neznevažujú jej účinnosť. V mnohých
prípadoch, ak to prírodné podmienky
napríklad prítomnosťou skalnej terasy,
či záchytnej konštrukcie  umožňujú,
môže byť bezpečnostná zastávka 
v hĺbke 4,5 či 5,5 metra jednoduchšia
a tým pádom aj bezpečnejšia. Voľba
hĺbky bezpečnostnej zastávky bola na
5 metrov zvolená preto, že tu už zvy-
čajne necítime účinky povrchového 
prúdenia či vĺn na hladine. 
Na zastávke by sme mali zotrvať 
po dobu minimálne 3 minút.
Pochopiteľne môžeme aj dlhšie. Mnohí
potápači ju a j v záujme lepšieho 
zapamätania si predlžujú až na 5 minút.
V čase masového používania potá-
pačských počítačov nie je problémom
moni torovanie up lynulého času 
na bezpečnostnej zastávke. Súčasné
počítače zastavia potápača na úrovni
5-tich metrov, kde mu "pridelia" stojný
čas v hodnote 3 minút. Po jeho 
uplynutí ho blahosklonne pošlú smerom
k hladine. 

Priestor zastávky

V prípade ponorov s identickým
miestom vstupu aj výstupu z vody je re-
alizácia zastávky v hĺbke 5 metrov pri
brehu relatívne jednoduchá. Sklon
terénu potom umožňuje jednoduché
monitorovanie hĺbky zastávky. 
Oveľa ťažšie je udržiavať stabilnú hĺbku
na otvorenej vode. Preto posádky potá-
pačských lodí umiestňujú pre
zjednodušenie vykonania bezpečnost-

nej zastávky pod plavidlo rôzne dekom-
presné hrazdičky, rebríky, laná či tyče.
Dobre poslúžiť môže a j kotevné lano
či reťaz. 

Vertikálne lano so vzduchom

Najjednoduchšou inštaláciou dekom-
presnej pomôcky je obyčajné lano so
závažím. Často sa naň do hĺbky 5
metrov upevňuje potápačská fľaša
naplnená vzduchom s funkčným regu-
látorom. V takom prípade budú jeho
hadice pod tlakom ale fľaša bude za-
vretá. Zásoba plynu slúži pre prípad,
že potápač vracajúci sa z hĺbky 
z akýchkoľvek príčin nemá dostatok
plynu na realizovanie 5m/3min za-
stávky. Vtedy musí najskôr otvoriť fľašu,
skontrolovať jej tlak na manometri a až
potom vymieňať regulátory. 
Po ukončení zastávky by mal fľašu
opäť zavrieť a na plavidle upozorniť
vedúceho ponoru, že zo zásobníka bo-
lo dýchané. Trestom býva obyčajne
poldeci každému členovi posádky......

Spôsob realizácie

Počas pobytu na zastávke by sme sa
nemali ani  nepohnute "zavesiť" do
priestoru ani sa zbytočne namáhať.
Vhodné sú pomalé, relaxované pohy-
by s pokojným dýchaním a naťaho-
vaním si údov. 
Zástavka je vítanou príležitosťou na
prieskum plytkej vody, priľahlých útesov
a ich obyvateľov. V prípade bezpeč-
nostnej zastávky "na voľno" si potá-
pačov často prídu poobzerať rôzne 
zaujímavé živočíchy. 
Posledné metre na hlad inu, by mal
potápač stúpať veľmi pomaly, najlepšie
ešte pomalšou, než bežnou výstupovou
rýchlosťou. 
Z piatich metrov by sa tak mal vynárať
v priebehu 2-3 minút. Toto opatrenie je
z dôvodu, že tlako-objemové zmeny (a
tým aj  prípadné problémy presunu 
z oblasti s vyššou hodnotou tlaku do
oblasti s nižšou hodnotou) sú vzhľadom
na celý rad fyzikálnych zákonov naj-
väčšie práve tesne pod hladinou.

Bezpečnostná zastávka



Ako kurz mesiaca, sme pre máj 2010
vyhlásili výcvikový program pre naj-
mladšiu kategóriu potápačov:

JUNIOR OPEN WATER DIVER

Ide o základný kurz potápania s  prístro-
jom pre mládež do 14 rokov. Úspešní
mladí potápači obdržia certifikát, ktorý
ich bude oprávňovať sa potápať v
sprievode potápačských profesionálov
/inštruktorov a divemasterov/, a lebo
zákonných zástupcov /ak sú títo sami
potápačmi/ do hĺbky 12 metrov. Zľava
z pôvodných 250 Eur na ponúkaných

225 €
platí za podmienky zakúpenia (zaplate-
nia) kurzu do konca mesiaca máj.  

Termíny 
výcviku 

Základné kurzy potápania OWD:
24.5.2010 ........... BA, Senec
2.6.2010 ............. Korčula, HR
5.6.2010 ............. Dahab, Egypt
14.6.2010 ........... BA, Senec

Pokročilé kurzy potápania AD:
17.5.2010 .......... BA, Senec
2.6.2010 ............. Korčula, HR
5.6.2010 ............. Dahab, Egypt
16.6.2010 ........... Korčula, HR
17.6.2010 ........... BA, Senec

Kurz potápačskej záchrany RD:
17.5.2010 .......... BA, Senec
2.6.2010 ............. Korčula, HR
5.6.2010 ............. Dahab, Egypt
17.6.2010 ........... BA, Senec

Kurz resuscitácie CPR:
podľa záujmu .... dohodou

Kurz Divemaster:
17.5.2010 .......... BA, Senec
2.6.2010 ............. Korčula, HR

Kurz potápania s Nitroxom ND:
19.5.2010 .......... BA, Senec
2.6.2010 ............. Korčula, HR
5.6.2010 ............. Dahab, Egypt
9.6.2010 ............. BA, Senec
16.6.2010 ........... Korčula, HR

Pokročilé kurzy technického 
potápania:
podľa záujmu .... dohodou

Inštruktorský kurz:
podľa záujmu .... dohodou

Ďalšie informácie žiadaj na zná-
mej adrese nášho potápačského 
centra

centrum@aronnax.sk

KURZ
MESIACA

5 tipov na akcie potápačského centra Aronnax
Vrak Haven v Taliansku
27.-30.5.2010
Neďaleko pobrežia pri meste Janov leží na dne mora naj-
väčší vrak Európy, ozrutný tanker Milford Amoco Haven.
Je tak veľký, že si v hĺbkach od 30-40m zapotápajú
rekreační ako aj technickí potápači. Tí sa môžu popri trupe
plavidla zanoriť až do 90 m.
www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_haven.php

Hegyeshalom, Maďarsko
29.5.2010
Jazero štrkového pôvodu je lokalitou, na ktorú chodíme my
z Bratislavy, maďari z Budapešti ale aj rakúšania z Viedne.
Obrovskou devízou lokality je skutočnosť, že sa dá autom
dostať až k vode. Nikto nás odtia ľ neodháňa a rybári
nepredstavujú žiaden problém. 

Sharm El Sheikh - Červené more
2.-9.6.2010
Ďalší letecký zájazd za potápaním na južný cíp Sinajského
polostrova. Aktuálnu ponuku nájdeš na inom mieste. Účast-
níci si budú môcť do logbookov zapísať názvy ponorov aký-
mi sú: Shark Observatory, Jolanda Reef, Jack Fish Alley
a ďalšie. Potápať budeme z lodí.
www.aronnax.sk/travel/produkty/potapacske_sharm.php

Priščapac – ostrov Korčula
2.-11.6.2010
V júni otvárame už našu piatu sezónu na základni v južnej
Dalmácii. O základni si môžeš prečítať na stránkach našej
cestovnej kancelárie. Našou špecialitou v júnových ter-
mínoch je najmä nadmerný výskyt langúst, ktoré sa neskôr
v priebehu sezóny postupne akosi vytratia...... 
www.aronnax.sk/chorvatsko/onas_prevadzkovatel_zakladne.php

Cykloturistika – Dunajská vodná cesta
13.6.2010
Každoročnú „povinnú“ etapu cyklisticke j cesty povedľa
Dunaja absolvujeme z Viedne do Orth an der Donau. Bude
to už 6-ty rok po sebe. Ako nám len tie deti rastú........ 
Tešíme sa, pretože doteraz to bola veľká zábava! Ak chceš
vedieť, ktoré časti už máme za sebou, klikni sem:
www.aronnax.sk/klub/pre_deti_cyklistika.php

mailto:centrum@aronnax.sk
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_haven.php
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