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Potápačský občasník

Naše predstavy z minulosti

Pamätáš sa na články a kresby z
vedecko-populárnej literatúry z minulosti? Keď som ešte chodil na základnú školu, časopisy typu VTM, ABC a
ďalšie nám pod vplyvov Cousteauovských filmov a seriálov predostierali svet v rokoch 2020 ako úplné
víťazstvo človeka nad prírodou. V
rokoch, keď boli prechádzky po mesiaci
bežnou realitou sa zdalo, že už čoskoro budeme osídľovať morské dno v podvodných obydliach s rozmermi menších
miest. Presúvať sme sa mali v obojživelných vozidlách futuristických a

zákonom hydrodynamiky sa podria-ďujúcich tvarov. Realitu vidíme okolo seba. Nielen, že ubudlo pokusov o dlhodobé prežitie človeka pod vodou, ale
namiesto napĺňania ambicióznych kolonizačných vízií, si nedokážeme poradiť
s odpadom ani na súši. Bojujeme s
chemickou aj radiačnou kontamináciou
oceánov a ani reguláciou výlovu si nedokážeme udržať svetové zásoby rýb.
A tak sú mi život akvanautov, či umelé
pľúca rovnako vzdialené ako v časoch
keď som ešte nosil pioniersku šatku.
Robert Korim

POTOPILI SME KROKODÝLA

Novinky
z prostredia
potápačského
centra a klubu Aronnax

0903 228 688, www.aronnax.sk, centrum@aronnax.sk

My, to jest personál potápačskej základne centra Aronnax na ostrove
Korčula v Chorvátsku, už ani poriadne
nevieme, kedy vznikol názov jednej z
našich lokalít “Krokodilja špilja”
(Crocodille cave). Už veľmi dávno sme
takto vraveli jednej z morských jaskýň,
ktorú z centra v Priščapaci navštevujeme. Rozmery jej vstupného portálu
dosahujú šírku približne 10m a výšku
min 7m, Dno pri vstupe sa nachádza na
úpätí kolmej steny približne v 24m. Po
prekročení prahu jaskyne sa priestor po
približne 15 metroch na obe strany
rozširuje a vytvára prekrásnu oválnu
kavernu s odhadovaným priemerom asi

40 m, t.j. mimo dosah bežných potápačských svietidiel. Celková dĺžka
známej časti jaskyne od vchodu dosahuje približne 125m. Podobne ako v iných
morských jaskyniach, aj v tejto je možné
pozorovať tajný svet krabov a ďalších
článkonožcov. Ryby tu ovplyvnené
priestorom plávajú často dolu hlavou,
čo trocha mätie pozorovateľov v potápačskom výstroji. A práve do vchodu
jaskyne sme uložili cementovú sochu
rozkošného krokodýlieho mláďaťa.
Nahradili sme tým hračku,nafukovacieho
krokodýla, ktorý až doposiaľ strážil túto
ojedinelú lokalitu. Tak mu poprajme, nech
sa mu tam dolu v hĺbke dobre žije!

www.

scuba.sk

SLOVENSKÝ POTÁPAČSKÝ PORTÁL

Na našej stránke SCUBA.SK
nájdeš aktuality z prostredia
slovenského potápania.
Nechýba ani sekcia WHO IS WHO,
ktorá stručne popisuje životopisy
ústredných postáv potápania u
nás. Osobnosti sú rozdelené do
podskupín so zameraním na šport,
výcvik a vedu. Ak si podľa teba
niekto ďalší zaslúži byť v tejto
sekcii, pošli nám tip, či priamo
krátky text. Zverejnenie vždy vopred konzultujeme s dotyčným.
www.scuba.sk
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V septembri 2014
dostal náš ARONNAX
ORIENT
celkom nový rámec.
Možno si si všimol, že z jeho názvu
bol vypustený Senec (predtým: ORIENT SENEC), na základe zmeny
miesta konania pretekov. V rámci
propagácie a pozitívneho obrazu v
očiach verejnosti sme presunuli
závod do mesta – konkrétne na
jazero
Veľký
Draždiak
v
Bratislavskej Petržalke.

Ďalšou zmenou bolo, že sme sa
tento rok organizačne spriahli so
Zväzom potápačov Slovenska – to
jest združením, ktoré u nás zastrešuje súťažné disciplíny potápania. Náročky sme tiež zvolili termín
o čosi skôr, keď Zväz potápačov
Slovenska
prostredníctvom
bratislavského klubu Neptún usporiadalo preteky v distančnom plávaní
s plutvami.

ARONNAX CUP - Orientačné potápanie
Formát takejto spolupráce sa nám

Medzi jeho individuálne disciplíny a
štafetové preteky sme vložili „ukážku
orientačného potápania“. Cielene
sme preto zvolili jeho divácky najatraktívnejšiu disciplínu „Paralell“.
Tento pretek sa šiel podľa riadnych
pravidiel CMAS.
Šlo o vyraďovaciu súťaž K.O. systémom, kde plavci – potápači museli
prekonať cca 210 metrov dlhú trať
s dvoma zmenami smeru, s
hľadaním resp. dosiahnutím vrcholovej tyče. Na záver sa museli
trafiť do 4 metrového cieľového pásma.

Tejto profi-disciplíny sa aktívne
zúčastnili aj pretekárky z Českej
Republiky. Náš klub reprezentoval
jediný účastník - R.K. Aj napriek
skutočnosti, že 15 rokov nesúťažil,
prebojoval sa až do semifinále!

Nakoniec prišiel rad aj na nás – amatérov. Plávali sme disciplínu „2 tyče
a cieľ“ na vzdialenosť o čosi dlhšiu
ako 200 metrov. Výsledky je škoda
komentovať..... Beáta, ktorá už
niekoľko podobných súťaží vyhrala
nám to všetkým riadne natrela! V pohode doplávala do cieľa v skvelom
čase a my všetci ostatní sme ako
sa občas v novinových správach
uvádza „akosi nezvládli nástrahy
trate“.

Napriek tejto skutočnosti sme mohli
skonštatovať úspech podujatia. Mali
sme divákov. Trať sme si spolu s
Klubom Neptún zo Zväzu potápačov
Slovenska skvele pripravili. A najmä po rokoch sme poznali presné
vzájomné vzdialenosti bójí a tyčí, čo
nám umožnilo sa v našom súťažení
posunúť o jeden level vyššie.

osvedčil a preto sa asi oprávnene
domnievame, že aj budúci rok sa
budeme podieľať spolu so Zväzom
potápačov Slovenska na poriadaní
pretekov v kategóriách profesionálov aj amatérov.

Vrakové potápanie pri talianskom Janove
tanker AMOCO MILFORD HAVEN

Údajne, ešte z antických dôb, jestvuje isté
nepísané
pravidlo
správania, ktoré vraví:
“Keď si v Ríme, chovaj sa ako Riman”.

Ako potápači, sa na svojich výjazdoch
často stretávame z cudzími kultúrami,
ktoré sa svojou etiketou, či zvyklosťami
v širších súvislostiach výrazne odlišujú od
našich. Táto súprava nepísaných
zákonov, tvorí štandardný model sociálneho správania príslušníkov konkrétnej
krajiny či geografickej oblasti. Je to čosi,
čo rodičia učia svoje deti už od samého
počiatku, keď ich potomkovia len začínajú
chodiť. Neskôr sa im tradície natoľko vžijú, že v dospelosti už ani neuvažujú nad
tým, či sú tieto zvyklosti špecifikami ich
society. O svojej kultúre a zvykoch často uvažujú ako o ľudskej prirodzenosti.
Kedykoľvek cestujeme do zahraničia, je
potrebné byť senzitívny v chápaní tých,
ktorý sú tam doma. Špeciálne ak chceme
mať zažiť skutočné zážitky, pre ktoré
potrebujeme asistenciu či iné služby zo
strany domáceho obyvateľstva. Najlepším
spôsobom ako ich dosiahnuť, je získať
aspoň základný prehľad o lokálnych zvyklostiach a kultúre krajiny, ktorú hodláme
navštíviť.

Ak týmto tradíciam nerozumieme, už
pomerne ľahko sa môžeme v očiach
domácich dostať do nepríjemnej, či v krajnom prípade aj naše zdravie či život
ohrozujúcej situácie. Najlepším spôsobom
ako sa vyhnúť kultúrnemu faux pas zatiaľ čo pocestuješ je naučiť sa čosi o krajine, do ktorej sa chystáš pricestovať
predtým ako na ich pôdu dáš svoju nohu. Informácie žiadaj vo svojom potápačskom centrum, u svojho cestovného
agenta alebo sa jednoducho spýtaj
Google.......

Reč

Niekedy nie je jedno „čo“ povieme, ale
skôr „ako“ to povieme a ako v konečnom
dôsledku či v reáliách danej spoločnosti vyznie signál, ktorý takto vyšleme. V
mnohých častiach sveta, nemáme my
stredoeurópania na strane lokálnych ľudí
príliš dobrú reputáciu. V niektorých Škandinávskych štátoch, môžeme byť vnímaní
ako príliš hluční ba až nechutní. Je až udivujúce, akými konzervatívnymi či rezervovanými dokážu byť severania na verejnosti, hoci aj keď čakajú na potápačské
plavidlo či transport autobusom.

Samozrejme ak sa tam spolu s tebou
priplichtí aj zopár Talianov, či nedajbože
Rusov, budeme patriť medzi tých tichších.
Alebo keď sa partička balkáncov medzi
sebou rozpráva “normálne”, tak to vyznieva ako keby sa hádali na trhu. Naproti tomu, takéto zvýšenie hlasu napríklad na
Fiji, môže znamenať vyjadrenie hnevu!
Užitočné frázy

Asi nikto z nás nie je talentovaný ako
Heinrich Schliemann (objaviteľ Tróje),
ktorý sa údajne pred cestou kamkoľvek
dokázal za niekoľko týždňov naučiť miestny jazyk. Vždy je však vhodné sa
naučiť zopár základných fráz. Ak sa miestnym prihovoríš hoci aj neobratne ich
rodným jazykom, prelomíš úvodné ľady
a hneď budú k tebe milší a ochotnejší. V
mnohých prípadoch odrazu začnú nielen
rozumieť ale „odrazu“ aj sami rozprávať
po anglicky.
Áno – nie

Okrem jazyka domácich, je vhodné sa
oboznámiť aj s ďalšími špecifikáciami
komunikácie. Starší potápači majú asi
ešte stále v živej pamäti príklad opačnej

Iný kraj - iný mrav

gestikulácie
pri
vyjadrovaní
súhlasu/nesúhlasu v Bulharsku. „Áno“, sa
však pre nás netradičným kývnutím hlavy
z boka nabok vyjadruje napríklad aj v
Indii. Ale pozor, ak začne domáci triasť
hlavou rýchlejšie – znamená to kategorické „Nie“!
Posunky a gestá

Aj spôsob, akým v komunikácii používame ramená a ruky, môže byť v nám
cudzej krajine veľmi dôležitý. Posunky a
gestá, ktoré sú u nás v Strednej Európe
bežne používané, môžu mať na inom
svetadiely iný, často aj urážlivý význam.
Napríklad vztýčený ukazovák je v Turecku
ekvivalentom nášho neslušného prostredníka. V Indonésii napríklad nikdy nepoužívaj jeden hroziaci prst. Špeciálne nie ukazovák. Namiesto toho,
použi svoju celú ruku.
Vztýčený palec v štýle
severoamerického
„Number 1“ je v západnom svete znakom
niečoho úspešného či
dobrého vo všeobecnosti. V Iraku je však
najväčšou možnou
urážkou. Ak na teba na
Peloponézskom
polostrove predavač na
trhu kýva dlaňou obrátenou nadol, nenaznačuje ti aby si vypadol, ale
ťa naopak srdečne
pozýva k sebe na
nákupy.
Uzavretie palca a ukazováka do nášho
známeho
„potá-

pačského OK“, ktoré je v západných krajinách široko akceptované ako znak „v poriadku“, je v takej Brazílii či v Tunise
značne obscénnym gestom a dá sa vyhodnotiť až ako vyhrážka. Ale napríklad
v Japonsku ním naznačujú peniaze.
Mimika

Takmer všade v Ázii, zohráva výraz tváre
veľkú úlohu. Usmievaj sa preto tak ako
tvoj náprotivok v diskusii. Nebuď hlučný
pri rozhovore a pre nás typické hundranie
a neustále sťažovanie sa si radšej nechaj
na doma. Takéto chovanie ťa neposunie
vpred ale naopak narazí na hradbu
nepochopenia.
Koniec textu si nájdeš na linku:
www.scuba.sk/travel/zahranicie_inykraj.php

Konečne prichádza
deň „D“, kedy v mojom potápačskom živote príde k odpísaniu
ďalšieho, pre mňa dôležitého bobríka.
Naša najnovšia miniexpedícia nesie názov: Veľké Hincovo pleso, s podtitulkom:
výška - 1946 m.n.m., hĺbka - 53,7 m.
Náš team a výstroj

základňou sa nám prechodne stáva
Horský hotel na Popradskom plese. Po
nevyhnutnom vybalení filmárskej a fotografickej výbavy sa stretáva celé
družstvo v sobotu večer and mapami a
náčrtkami. Jadro výpravy tvoria potápači
z hlavného mesta, ale nechýbaju medzi
nami ani autá s Rimavskej Soboty a
Žiliny. Z áut vybaľujeme aj regulátory,
pretože sa obávame mrazivej noci, v
podmienkach ktorej by prípadná vlhkosť
v nich mohla spôsobiť len samé komplikácie.
Našu výbavu tvoria suché obleky s kvalitným podoblečením z kozmických materiálov. V záujme lepšej izolácie si ich
budeme namiesto vzduchom dopĺňať
argónom, ktorý má lepšie izolačné vlastnosti. Vzhľadom na predpokladanú
hĺbku cez 50 metrov, sme do našich
prístrojov s objemom 2x12 litrov
namiešali zmes TMx 20-35, kde O2 tvoril 20% zloženia zmesy. Za číslom 35 sa
skrýva percentuálny podiel hélia, o
ktorého úlohe v potápačských dýchacích
zmesiach sme sa už na stránkach nášho
časopisu písali. Záverečnú fázu ponoru
sme sa chystali dýchať EAN50, kde sa
kyslík s dusíkom delia o rovnú polovicu
zmesy. Všetci účastníci už majú bohaté
skúsenosti s potápaním v extrémne studenej vode. Preto niet divu, že sme boli
vystrojení kvalitnými studenovodnými
regulátormi Apeks, ktoré sa nám už vi-

Veľké Hincovo pleso v Tatrách - rok 2002
ac razy osvedčili aj v tatranských podmienkach. Z hľadiska budúcej vynášky,
dosť podstatnú časť nášho výstroja tvorili kamery, svetlá a ďalšia dokumentaristická technika. Pri šálke horúceho
grogu ešte raz preberáme technické a
organizačné podrobnosti nasledujúcich
dní. V nedeľu vstávame zavčasu. Po výdatných raňajkách, počas ktorých
ukradomky sledujeme stále sa stupňujúci dážď za oknami horskej chaty
balíme. Prichádza aj Mário z Brezna –
jediný nosič profesionál. Nezostáva svojej povesti nič dlžný a nakladá si na
svoje krosná zdvojené 12-litrové fľaše,
dekompresné fľaše a ďalší materiál o
hmotnosti viac ako 65 kg. My ostatní,
ktorí sme nezohnali „šerpov“, rozdeľujeme výstroj medzi našich priateľov a
príbuzných, ktorých sa nám podarilo
na tento nápad nahovoriť. Výnimkou je
len Peter, ktorý tvrdošijne trvá na tom,
že si svoj výstroj vrátane kamery vynesie
a znesie celkom sám.
Prvá vynáška

Za sústavného dažďa naložení nastupujeme na výšľap Mengusovskou
dolinou. Nástup je ostrý a tak pochopiteľne po chvílke vyzliekame prvé
vrstvy. Keď vystúpime nad hranicu lesa,
dážď sa mení na sneženie. Príliš sa
nezdržujeme sledovaním prírodných
scenérií a radšej šliapeme nahor. Po
zdolaní záverečného stúpania sa nám
otvára kotol, obkolesený štítmi s výškou cez 2.300 metrov n.m. Po 2-hodinovom výstupe sme na mieste vo výške
1946 m.n.m. Nasleduje nevyhnutné doplnenie tekutín a tí trochu prezieravejší vyťahujú rezne. Veci skladáme na
kôpku a balíme do bivakového vaku.

V rámci prvej vynášky sme sa rozhodli
vyniesť výstroj, ktorému nebude vadiť
voda ani mráz: fľaše, záťaže, backplaty
a plutvy. Na druhý deň chceme za každú
cenu uspieť, preto sa Peter oblieka do
sucháča a v rukách so špeciálnym
ručným sonarom na meranie vzdialenosti sa vrhá do vody. Hlúčik uzimených turistov na neďalekom značkovanom chodníku sa nad tým len nechápavo krúti hlavou. Peter pomerne v pohode nachádza 53 metrov a tak je onedlho opäť na súši. Stále sneží, čo ktosi komentuje slovami: „dúfam, že do nasledujúceho dňa nepadne tak veľa snehu,
aby sme aspoň našli svoje fľaše...“
Nasleduje fotenie účastníkov digitálnymi aparátmi a už zostupujeme nadol.
Zápis do histórie

Večer na Popradskom plese sa nesie
v znamení očakávania výnimočného
ponoru. Zábery, nasnímané pri brehoch
Hincovho plesa sa prostredníctvom
malej prenosnej tlačiarne menia na dvojrozmerné fotografie, ktoré spolu s odkazom zalievame do voduvzdornej fólie.

Takto sa na jednej strane ocitli fotografie
potápačov a členov podporného týmu
a na druhej podpisy účastníkov akcie.
História potápania na tomto rozlohou aj
hĺbkou najväčšom tatranskom plese má
aj jednu osobitosť. Už prvé výpravy z
rokov 1962 a 1963 tu zanechali pod
vodou správy v podobe popísaných listov, umiestnených vo fľaši s voskom
zatavenou korkovou zátkou. Do tejto
nezvyčajnej výstupovej, či skôr zostupovej schránky postupne pribúdali
záznamy z rokov 1964 a 1965. V roku
1993 fľašu opatrenú plavákom v hĺbke
10 metrov našla skupina z bratislavského klubu Nautilus, potápači
ktorej ju po viac ako štvrťstoročí vyťahujú na svetlo. Zápisy sú už dosť poškodené, preto fľaša putuje do reštaurátorského ateliéru a ich nový, čerstvý
zápis sa ani nedostane do vody.
Odvtedy uplynulo viac ako 9 rokov a my
v tento sobotný večer na Popradskom
plese skladáme novú zostupovú
schránku .......
Koniec príbehu si nájdeš na:
www.scuba.sk/travel/najmilsie_robert2.php

Kurz BASIC NITROX

Je vstupenkou do sveta technického potápania. Svojich absolventov oboznámi s komplexom informácií potrebných na využitie Nitroxu ako dýchacieho média v
rekreačnom aj technickom potápaní. Po
jeho absolvovaní sú oprávnení používať
obohatené vzduchové zmesi od 22% - 40
% obsahu kyslíku s cieľom zvýšenia
bezpečnosti a prevencie pred dekompresnou chorobou.
Teoretické lekcie

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

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

Vzhľadom na skutočnosť, že kurz BASIC
NITROX má v podstate akademický
charakter, sa nám podarilo spustiť na
webovských stránkach Aronnaxu na naše
pomery originálny projekt On-Linového
spôsobu nadobúdania znalostí. Ide o
slovenskú prvotinu.
Multimediálna a veľmi názorná príručka
je koncipovaná ako podporný štúdijný
materiál pre kurzy rekreačného potápa-

Naša špecialita On-Linový Kurz Nitrox

nia vedené kvalifikovaným inštruktorom.
V žiadnom prípade nemôže štúdium OnLine textov bezo zbytku nahrádzať riadny kurz, organizovaný autorizovanou
potápačskou školou.
Štruktúra kurzu

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

Preskúšanie je formou pohovoru,
ukončené písomným testom z vyššie
spomínanej sady v závere On-Line materiálu. Navyše sa študenti naučia procedúry analýzy dýchacieho plynu. Bez ich
úspešného absolvovania nie je možné
certifikovať budúceho Nitroxového potápača.
Podmienky účasti

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

Kurz TDI Basic Nitrox realizovaný OnLinovým spôsobom ponúkame v prípade
registrácie u nás len za 77 Eur.
Zahŕňa:
- inštrukt. a skúšobný poplatok

- registrácia v TDI
- c-card, nástenný certifikát

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

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

Spôsob, akým sa potápač orientuje na začiatku ponoru, závisí od
mnohých
faktorov.
Menujme aspoň niektoré z nich:
- prírodné podmienky (prúd, teplota,
viditeľnosť...)
- typ potápania (technické, rekreačné,
pracovné ...)
- druh ponoru (nočný, prúdový ...)
- spôsob potápania (z brehu, z plavidla ...)
- forma aktivity (organizované, voľné,
sólové ...)
Napriek uvedenej variabilite tejto činnosti
môžeme môžeme niektoré zásady aplikovať na väčšinu z uvedených
variantov potápačských aktivít. My sme
sa v našom výpočte pritom sústredili
najmä na predstaviteľa bežného,
rozumej rekreačného potápania.
Prvá dimenzia

Či už začíname ponor prevalom vzad
z malého člna, vstupujeme do vody
kročmo z plavidla alebo kráčaním z
pláže, snažíme sa si na začiatku ponoru
vytvoriť v hlave mentálnu poznámku o
hĺbkových reláciách blízkeho okolia vstupu do vody. Potápanie je skutočná 3dimenzionálna aktivita, z ktorých hĺbka
je jednou z nich. Pre orientáciu na začiatku ponoru však najdôležitejšou.

Ak si zapamätám v akej hĺbke je kotva,
či v akej hĺbke je priviazané vodiace
lano o vrak alebo aspoň nad akou
hĺbkou je naše plavidlo priviazané k
útesu, rozhodne si cestou naspäť ľahšie
k nim nájdem správnu cestu. Je logické,
že vo väčšej hĺbke ich hľadať nemusím.
Pomôcť mi ale môže aj hĺbka dna, v tesnom okolí miesta vstupu do vody z brehu.

ORIENTÁCIA NA ZAČIATKU PONORU

Okolie vstupu do vody

Po tom čo sa ocitnem vo vode, zvyčajne nepozerám po vtákoch. Namiesto toho strčím hlavu pod hladinu a precízne
si poprezerám ako vyzerá okolie vstupu do vody. Hľadám výrazné skalné
formácie, priehlbiny, veže či akékoľvek
anomálie čo do tvaru alebo formy zástupcov neživej prírody. Zapamätať si
sa snažím nielen farbu či inú charakteristiku dna ale aj strmosť jeho klesania, v prípade vstupu do vody z brehu.
Ak je lano priviazané o vrak či inú
konštrukciu, memorujem si okolie miesta
úväzu, ktorým môže byť bitva, zábradlie, komín či hoci aj kanón. Aj to my
môže pomôcť pri ceste späť.
Čo je nad vodou

Aj napriek poznámke o vtákoch z predchádzajúcejho odstavca si dovolíme
poznamenať, že pri orientácii na akvatóriu ti môže pomôcť tiež pozorovanie
objektov nad hladinou. Najmä tých,
ktoré siahajú až do vody. Stĺpy, móla,
bóje na lanách či reťaziach, ale aj
plavidlá. Napríklad v prípade takého
lodného safari v Červenom mori je
niekedy dôležité na lokalite, kde je uviazaných pri útese aj desiatka lodí vedieť,
ktorá v poradí od východu/západu je tá
„naša“, či ako konkrétne vyzerá od spodu.

Ak sa potápame na našej domácej
lokalite v Senci, či inom podobnom
jazere štrkovitého pôvodu, celkom
vážne na začiatku ponoru pozorujeme
tvar aj líniu stromov a ich výšku v tesnej blízkosti vody pri mieste vstupu.

Zorientovanému potápačovi to takzvaným „pozerením cez hladinu“ pomôže
na konci ponoru, keď sa bude snažiť o
dosiahnutie identického miesta pre výstup z vody.
Ďalšie prostriedky

Jasnačka že máme aj kompas, ale tomu sa akosi po zanorení väčšina potápačov vyhýba. Možno naň úkosom
pozrieme predtým, ako sa nad nami
uzavrie hladina. Ale svetové strany vnímame skôr vo forme orientácie na slnko
či mesiac. Do určitej hĺbky ich aj vidíme,

hlbšie potom vnímame ako jasnejšiu
žiaru z jednej strany vodnej masy.

Občas nám môže pomôcť aj pohyb vĺn
na hladine. Najmä ak sa potápame na
lokalite s relatívne pravidelným vetrom
a viditeľnosť z hĺbky nám umožňuje pozorovať vlnenie. A nakoniec spomeňme
prúdenie. Skúsenejší potápač vždy pozoruje aj najmenší pohyb vodnej masy.
Pomôžu mu pri tom orientácia a spôsob
plávania malých rybičiek, ohnutie
morských tráv či smer náklonu zostupového lana či bóje.

Diaľkový, respektíve
„bez-hadicový“ prenos
údajov tlaku u takzvaných
AIR-INTEGRATED počítačov nie je žiadnou
novinkou. Kedysi v 90-tych rokoch s
tým začali v USA v Oceanicu, neskôr
pribudli švajčiarsky UWATEC aj fínske
SUUNTO. Po dnes ich úpešne používa predovšetkým komunita rekreačných
potápačov. Do sveta technického potápania si táto „prídavná“ elektronika zatiaľ cestu nenašla. Žiaden z nich však
nekombinoval funkciu vysielača hodnoty tlaku v zásobníku s polohou iného
transmittera.
Môj tlak plynu

Lynx sa ako prvý z rodiny kanadských
potápačských počítačov Liquivision
zaradil medzi takzvané “integrované
prístroje” s meraním a následným zobrazovaním tlaku v zásobníku svojho
užívateľa. Na displeji počítača, sa zobrazuje aktuálny tlak dýchacieho plynu
dvoma spôsobmi:
- numericky (hodnoty od 300 bar až po
koncový, takmer 0-ový tlak)
- graficky (ikona so siluetou zásobníka)

Radi by sme sa bližšie zastavili pri
spomínanom grafickom zobrazovaní
hodnoty tlaku. Ikona má tvar potápačského zásobníka. Pri plnom stave
je pomyslená „hladina“ zobrazená pri
hrdle fľaše. Počas ponoru progresívne
klesá tak ako sa znižuje hodnota tlaku
na polovicu, štvrtinu, ...atď.

Súčasne sa mení aj farebné značenie
ikony. Najskôr je zelená, pri poklese na
polovicu (100 bar) je oranžovo-žltá a pri
poklese pod 50 bar – výrazne červená.
Toto farbné značenie podobne ako výstrahy v aute (voda do ostrekovača –

LIQUIVISION LYNX S DIAĽKÁČOM

oranžová, zatiaľ čo teplota alebo olej –
červená) je veľmi účinné.

Grafika prístroja Liquivision LYNX je
natoľko podmanivá, že sa časom potápač prestane riadiť numerickou hodnotou a všíma si len klesajúcu hladinu
podobne, ako úroveň hladiny svojho piva v pohári.
Tlak plynu môjho partnera

Okrem hodnoty tlaku plynu v mojom
vlastnom zásobníku môžem v prípade
nastavenia do partnerského režimu kontinuálne sledovať hodnotu tlaku v zásobníku svojho druha. Numerická farebnosť je podobná ako v predchádzajúcom prípade, to jest ak tlak vo fľaši
môjho syna klesne pod 50 bar, objaví
sa mi táto hodnota na displeji môjho
LYNXa v signálne červenej farbe! Že táto funkcia v budúcnosti výrazne zvýši
bezpečnosť potápania niet žiadnych
pochýb!

Sledovanie tlakov plynu celého
teamu

Kompletné funkcie merania a prenosu
tlaku plynu potápača, sú v prípade
rozšírenia sadou “Lynx Omniscient Dive
Master Kit”, doplnené o možnosť monitorovania tlaku vo fľašiach aj ďalších
9 potápačov, ktorí sú spolu
s Divemasterom momentálne vo vode.
Prenos týchto informácií funguje na
vzdialenosť až do 100 metrov.
Spoľahlivosť systému

V úvode sme spomínali viacerých výrobcov, ktorý bezdrôtový vysielač tlaku
plynu uvádzali do potápačskej praxe.
Ako neskôr slúsenosti potápačov ukázali, párovanie aj prenos signálu nepracovali celkom bezchybne a občas sa
stávalo, žbolo potrebné kód resetovať,
či operáciu párovania viac razy opakovať. Nepríjemné bolo najmä ak došlo ku
strate signálu pod vodou.
V súvislosti s počítačmi LIQUIVISION
ktoré pracujú na odlišnom princípe, sme
takéto chyby počas 2 rokov používania nezaznamenali.
Dead man function

A záverom jedna tak trochu bizarná
funkcia prístrojov LIQUIVISION.
Vysielač vysiela do prijímača signál ešte zopár
minút aj po tom, čo tlak v
zásobníku klesne na absolútne minimum. Dokonca aj
vtedy, ak ho snímeme z fľaše.
Funkcia má zabezpečiť potrebných pár
minút na nájdenie už “nedýchajúceho”

potápača. Bezosporu zaujímavá funkcia, ale tak trochu ide pri tom mráz po
chrbte .....
Ako kúpiť ?

Cena celého kompletu Liquivision Lynx
sa na slovenskom trhu sa pohybuje
okolo 1 200 Eur.
Počítač si môžeš zakúpiť u oficiálneho
slovenského dealera tejto značky spoločnosti Aronnax s.r.o. so sídlom v
Bratislave prostredníctvom jej e-Shopu.
Chceš si LIQUIVISION vyskúšať ?

Kontaktuj nás aj v tom prípade, ak si
chceš počítač najskôr na vlastné oči
vyskúšať. Viac razy ročne organizujeme LIQUIVISION DEMO-dni. Alebo
sa jednoducho vyber na niektorú s potápačských akcií nášho centra.

Poloha: ponor z brehu, priamo zo základne
Hĺbka: 1-18 m
Zaujímavosti: jadranská fauna a flóra

Ponor doporučujeme začať skôr z východnej, než zo západnej strany polostrova. Vstup do vody je jednoduchý –
plážový, pričom veľké kamene pri brehu
ti pomôžu pri obúvaní si plutiev. Samotný
polostrov je síce možné oboplávať za
15-20 min. Bola by to však rozhodne
škoda, pretože jeho dno aj brehy sú
príbytkami zaujímavých druhov rýb a
ďalších živočíchov, ktoré stoja za podrobnejšie skúmanie, Vnímavému potápačovi sa tak môže, vzhľadom na obyčajne teplú a plytkú vodu ľahko stať, že sa
mu oboplávanie polostrova predĺži hoci
aj na 50 – 60 min.
Nemá zmysel sa prirýchlo ponáhľať von
zo zátoky, súnaležiacej k hotelovej pláži.
Neustály pohyb plavcov, skokanov do
vody z móla, častý výskyt potápačov aj
víriaca voda za motormi malých člnov z
miestnej požičovne plavidiel spôsobujú,
že dno zátočiny láka chobotnice, sépie,
morské ostrieže a ďalšie po potrave bažiace potvorky. Často sa stačí len zanoriť,

jemne pohybovať nohami, dobre sa dívať, čo sa kde hýbe na dne.

Po tom, čo opustíme bezpečie plážovej
zátoky, sa dostávame k jej ústiu na
otvorené more. Za povšimnutie tu stoja
skaliská v minimálnej, len 0,5 metrovej
hĺbke. Ich ostré hrany, rozostupy, spolu
s vertikálnym rýhovaním nám intenzívne
primpomínajú “Zuby žraloka”. Nejde však
len o podobu – v dutinách medzi “zubami” sa preháňajú húfy malých teplomilných rybičiek.

Ak sa od čeľustí odkloníš smerom do
hĺbky, čaká ťa oboplávanie skaliska (cca
6 m hĺbky), ktoré sme pre svoj charakteristický tvar nazvali “Indiánov nos”.
Najkrajší pohľad naň je zo severnej strany,
z ktorej je jasné ako k svojmu menu prišlo. Kúsok povyše je ďalší z výrazných
skalísk, ktoré v hĺbke len 5 metrov už pár
rokov obýva menšia, asi 3 kilogramová
garupa. Pravda, vidieť ju môžeš len cez
deň, keď odpočíva vo svojom dúpäti. V
noci kamsi chodieva…..
Ponor ďalej pokračuje ponad hlboké
zárezy, kolmo sa tiahnúce smerom od
polostrova na otvorenú vodu. Dá sa do
nich ľahko zapadnúť a pri pozorovaní

Náš polostrov v Prišćapac-i

drobného makrosveta ľahko zabudnúť
na svet tam hore.

Osobitným miestom nášho ponoru okolo polostrova Prišćapac je vplávanie si do
“Kaňonu”. Ide o veľký skalný výhrez, spôsobený dlhotrvajúcou eróznou činnosťou
vetra a vĺn. Každoročne sú v zime tieto
časti polostrova bičované vetrami južných
smerov, ktoré ho pomaly ale iste nahlodávajú.
Kaňon je zo 6 metrov široký a raz tak dlhý. Na jeho dne je niekoľko skalísk
(pravdepodobne odtrhnutých zo zrázu
nad ním), ako aj puklín siahajúcich do
masívu brehu. Najmä vyplávanie si z
“Kaňonu”, s popoludňajším slnkom do
chrbta predstavuje pekný vizuálny zážitok, s mnohými odtieňmi zelenej, modrej
aj tyrkysovej.

Nesmieš tiež zabudnúť, na vyplávanie si
viac smerom na more do našich podvodných “Záhrad”. Práve tu je najviac
rýb, ktoré ktoré sa otŕčajú a promenádujú
ta i späť ako skupinky dievčat na letnom
kúpalisku. Po tom čo sa dostaneš na
juhozápadnú časť polostrova, tvoj zrak is-

totne zaujme skupinka akoby umelo za
sebou postavených 8 skál. Robert ich
trefne nazval “Snehulienkou a sedem trpaslíkmi”. Výraznejšie národnostné cítenie však prejavil pri ďalšom skalisku, o
ktoré potápaním okolo polostrova
zavadíš.
Pre svoj tvar ho nazval “Matejovým
klobúkom”. Pravda naši maďarskí
Divemastri mu aj naďalej vravia “Matyás
kiraly kalapja”….. Nezabudni sa v jeho
okolí poobzerať aj smerom ku hladine. V
letných mesiacoch takmer na isto zbadáš
aj zopár tesne pod hladinou hekticky plávajúcich morských ihlíc.
Pokojný priebeh ponoru, naruší už len
skupina umelo rozsypaných skál, tvoriacich v hĺbke 5 metrov malé návršie.
Práve z týchto skál každoročne postavíme
4 symetricky vztýčené veže. Majú predstavovať dominantu z rodného mesta ich
staviteľa – “Bratislavský hrad”.
Koniec ponoru je už len kúsok. Ale netreba sa ponáhľať. Aj pre východnú stranu
zátoky v tesnej blízkosti polostrova platí
to isté, ako pre jeho západnú stranu.
Vyhráva ten, čo sa vie pozorne dívať.

Víťazstvo v oriente

Najskôr som začal loviť v pamäti, kedy
som naposledy plával súťažný Orient.
Kedy to tak bolo? Pred 10, 11, 12 .....
timi rokmi? Nakoniec som sa so svojou
pamäťou dohodol na 15 rokoch. Druhou
úlohou bolo nájsť verzaig. Za tých „x“
zím musel vytrpieť niekoľko sťahovaní
z garáží do skladov, odtiaľ do pivníc až
nakoniec som ho našiel na povale
Domčeka Aronnax.

Verzaig
Vedľa monoplutvy v rohu, spočívalo delo = akási laminátová kapotáž, do ktorej
sa vkladala duralová 7 litrová potápačská fľaša s regulátorom. V nej bola
igelitová taška a na konci zahrkotalo
špeciálne odliaté olovo na opasku.
Pokus vybrať z igelitového sáčku moju reprezentačnú čiapku (blanu na hlavu)
so štátnym znakom skončil zúfalo. Svoju
púť skončila ako neurčitá hmota bez
tvaru a konzistencie. Pod ňou bola polystyrénová krabica s kompasom a
plavbomerom na kýle. Tie vyzerali v
pohode. Dokonca po „fúknutí“ do jej
lopatiek, sa vrtulka veselo zatočila a
pohla ručičkou plavbomeru. Aj neoprénové nohavice, ktoré som si kedysi
sám ušil vyzerali ešte použiteľne. Akurát
sa akosi zmenšili a tak už na prvý pohľad bolo jasné, že sa do nich
nezmestím. Odôvodnil som si to vedomosťou: „že predsa neoprén ako mikroporézny materiál vekom tvrdne a scvrkáva sa“. Oveľa horšie dopadol pokus o
opásanie sa remeňom s olovom. Z mne
doposiaľ neznámych príčin mi chýbalo
na jeho pohodlné zapnutie pracky asi
8 cm.....

Tréning
Tak som si radšej v deň
pretekov na seba v rámci
rozplávania navliekol svoj
bežný potápačský neoprén veľkosti „L“
a s hrúbkou 3 mm. Nejako som si
spomenul na to, ako celý výstroj
poskladať a po častiach na etapy aj
doniesol k vode. To, že sa mi na brehu v sede akosi ťažšie obliekala monoplutva hádam ani netreba zdôrazňovať. Ani si nespomínam si na to, že by
som sa pred tými 15 rokmi musel tak
krútiť aby som sa vsúkal do oka úväzu
bójky.
Ale ozajstné zdesenie ma čakalo až po
zanorení sa pod hladinu. Ešte v plytkej
vode, v tesnej blízkosti brehu som sa
pokúsil natrepať do dela. Keď sa mi to
ako tak podarilo a upriamil som zrak na
prístroje, prekvapený som zistil, že už
na ne jednoducho vo veku 51 rokov
nevidím. Čísla kompasu splývali s ryskou a aj ručička plavbomeru bola akosi
blízko pri mojich očiach. Najskôr som sa
pokúsil viac natiahnúť ruky, ale potom
som pochopil, že musím celkom zmeniť
polohu.
Nakoniec som tréning odplával spôsobom, že som držal fľašu za ventil tak,
ako sme plávali bazénové disciplíny
rýchlostného potápania s prístrojom.
Ozaj – spomenul som už, že som z
bezpečnostných dôvodov radšej vymenil monoplutvu za staré dobré
Najady?
Preteky
Plávala sa pre mňa celkm neznáma
vyraďovacia disciplína Paralell. V živote
som o takom niečom nepočul. Podobalo
sa to na lyžiasku súťaž v paralernom
slalome.
Koniec príbehu si nájdeš na:
www.scuba.sk/humor/poviedky_orient.php

Keď sa SMB zíde aj v záhrade...

Holá pravda o závisti v potápaní

Je lepšie ak tí hore na súši, závidia tým dolu, než keby mali závidieť jedinci pod vodou - tým hore na súši.
Neznámy autor

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

Podľa Guinnessovej
knihy rekordov, je najdlhším bazénom sveta chilský Tropical Blue
Lagoon, v stredisku San Alfonso del Mar.
Jeho pýcha dosahuje dĺžku 1 km. My z
Aronnaxu už pár rokov chodievame do
centra NEMO33 v Belgickom Bruseli.
Názov tohto bazénu je odvodený od jeho maximálnej hĺbky 33 metrov, pričom
aj teplota vody dosahuje 33 stupňov
Celzia.
Od júna 2014, sa ale objavila nová hviezda tejto disciplíny, talianske centrum Y40. V Montegrotto Terme, malého talianskeho mesta neďaleko Padovy, vyrástol potápačský komplex, ktorý je súčasťou
hotela Millepini Terme. Jeho bazén siaha až do hĺbky 42 metrov, čo zodpovedá
výške solídnej 14 poschodovej budovy.
Bazén obsahuje 4300 kubických metrov
vody, ktorá je teplá až 32 stupňov Celzia.

Y-40 bol od samého počiatku dizajnovaný pre potápačský tréning a fotosúťaže.
Okrem hĺbky má aj špeciálne jaskyne, rímsy a podvodné chodby so sklenenými
panelmi pre divákov, ktorí sa nechcú
namočiť. Na rozdiel od NEMA sem pustia aj vyznávačov nádychového potápania a súťažných apneistov.
60 minútový ponor stojí v stredisku stojí
35 Eur. V cene je aj kompletný výstroj. Za

Potápanie v najhlbšom bazéne sveta Y-40

130 Eur môže potápač stráviť 1 noc v
priľahlom luxusnom hoteli s polpenziou,
využívať všetky kúpeľné služby a ešte sa
aj zanoriť na hodinku do tohto svetového
unikátu.
Do Talianska sa chystáme v jarných mesiacoch, pravdepodobne v polovici marca.
Výjazd bude s prespaním 2 nocí v okolí
Montegrotto Terme, pričom navštívime aj
Benátky. Presné informácie včas zverejníme. Každopádne, ak s nami chceš
zdieľať zážitok z potápania v najhlbšom
bazéne sveta, včas sa prihlás na známom
telefónnom čísle:
0903 228 686 alebo
píš na: travel@aronnax.sk

Napriek tomu, že naše
nosné média neustále
informovali o viac než
25% upršaných dňoch v
letnej sezóne na pobreží Jadranu, my
sa nesťažujeme. Naša základňa bola
s výnimkou 4-5 dní otvorená po celé leto
a tak sme zaznamenali jednu s najúspešnejších sezón vôbec. Našli a
popísali sme zopár nových pozícií na
ostrovoch Pržnjak aj útesoch Čančar.
Vylepšili sme výstrojové vybavenie základne a zakúpili novú sadu 12-litrových
fliaš. Kompresor aj čln šliapali ako sa
patrí a potápačské nehody sa nám
našťastie vyhli. Komplikovaní ľudia nás
tentoraz obišli a tak sme mohli
UZATVORENIE SEZÓNY V PRIŠĆAPACI riadne osláviť. Ďakujeme
všetkým čo nás v roku 2014 navštívili.

Prišćapac v letnej sezóne 2014

5 tipov na akcie centra Aronnax - jeseň 2014
Postsezónna párty, Aronnax
10. október 2014

Každý z nás čosi v lete zažil, počul, videl, či ochutnal.
Navyše sme sa v letných mesiacoch rozbehli po dovolenkách, ktoré si tí šťastnejší z nás skombinovali aj s
potápaním. Príď sa k nám do Aronnaxu pochváliť svojimi foto- či videografickými úspechmi z leta.

Vrakové potápanie, Malta
12.-18. október 2014

Na Maltu sa rozhodne nechodí pozorovať veľké ryby.
Ale za to, kto má rád staré železo a históriu - ten si bude
lebediť. A k tomu neuveriteľne čistá a prekvapujúco
teplá voda! A to všetko len dve hodiny letu z našej domoviny.

Medzinárodný festival potápačských
filmov, Vysoké Tatry
23.-26. október 2014

PK Vodnár Poprad spolu s ďalšími subjektmi organizuje
už 29. ročník festivalu podvodnej tvorby. Všetky informácie nájdeš na stránke:
www.mfpf.eu

Halloween pre malých potápačov,
Aronnax
30. október 2014

Noc strašidiel a detská haloveňácka párty už patrí k
Aronnaxáckej klasike. Aj keď nám tie deti akosi vyrástli,
stále sa rodia noví adepti na vyrezávanie tekvíc a
hrozivú výzdobu Domčeka Aronnax.

Safari v Červenom mori, Egypt
8.-15. november 2014

Každý skúsenejší potápač vie, že najlepšie ponory bývajú obyčajne tie, ktoré vyžadujú transport plavidlom. A
tá úplne najlepšia potápačská atmosféra sa vytvorí na
palube Live-in korábu. Tak sa na jednú takú plavbu v
novembri vyberieme.

