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Potápanie v zime aj pre nás smrteľníkovPotápanie v zime aj pre nás smrteľníkov
Jedinec žijúci v strede Európy nemá
veľa príležitostí na potápanie v zimnom
období. 
Pochopiteľne - máme tu bazény, re-
spektíve špeciálne potápačom prispô-
sobené indoorové potápačské centrá.
Drsňáci tvrdia, že v suchých oblekoch
im nie je vôbec zima a že je to fasa sa
prezliekať na vetre a mraze. 
Zopár zaťatých fanatikov ešte zvládne
uzavretý priestor, akým sú jaskyne,
zaplavené bane či hoci aj studne.
A potom je tu ešte jedna možnosť,
ktorou je teplá voda geotermálneho je
pôvodu. Žiaľ, na Slovensku je takto
potápateľných vôd ako šafránu. Ešte

Podľa mňa by mal človek cestovať po
vode...... aspoň ja to tak tak cítim. 
Áno, je príjemné sedieť v nablýskanej
limuzíne našliapanej elektronikou za-
borený v kožených sedačkách – ale
akosi to nie je ono. Suchý klimatizo-
vaný vzduch, stres zo šoférovania, ner-
vami nabité okolie, prebytok dopravných
predpisov - to všetko práve neprispie-
va k bezstresovému priebehu cestova-
nia. 
Dnes tu máme ďalej tiež rýchlovlaky, su-
perbusy a samozrejme leteckú dopravu.
Ale to tiež nie je ono.

Hoci môžem v lietadle pozerať film a
počúvať hudbu podľa svojho výberu,
piť drahé nápoje od výmyslu sveta, nie
je to také, ako cestovať po vode.
Na vode je pohoda. Na vode je kľud.
Skippery si vzájomne kývajú, kapitáni
klábosia na VHF kanáloch a stress, je
to posledné na čo človek za kormidlom
myslí.
Skutočne  - niekedy môže byť lepším
vietor vo vlasoch, slaný vzduch v pľú-
cach a fľaša hoci aj obyčajnej vody prí-
jemnejšou. To je paradox cestovania.

Robert Korim

že naši južní susedia ich majú dosť.
Našim posledným tromfom v tejto oblasti
je malé jazierko neďaleko mesta Tata.
Potápať sa budeme v skvelých pod-
mienkach v chránenej oblasti. Voda
bude mať na hladine 23 stupňov a na
dne krásnych 25 stupňov Celzia.
Uvidíme ako sa správajú pramene
vyvierajúce až z hĺbky Zeme.
Okrem toho zakúsime tiež gastrono-
mickú pohostinnosť našich maďarských
partnerov.
Ak chceš zažiť nevšedné potápačské
dobrodružstvo - neváhaj a skontaktuj sa
s nami!

centrum@aronnax.sk0903 228 688,   www.aronnax.sk,  centrum@aronnax.sk  

Termín našich pretekov 10 člen-
ných štafiet v nádychovom 

potápaní sa opäťpriblížil. Ako
tradične Aronnax Apnea  Cup

sa uskutoční 
v sobotu 18. januára 2013.

Zabezpeč si miesto vo svojom
teame, alebo sa prihlás u nás
ako voľný “free lance” plavec.

Alebo ešte lepšie: vyskladaj svoj
team a príď si zaplávať a zabaviť
sa s nami ! Všetky potrebné in-

formácie (rekordy, reporty aj
prihlášky nájdeš na našom webe
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USTRICA  JEDLÁ

Ustrice patria medzi výborné (máme
na mysli jedlé) mäkkýše.  Na rozdiel
od sláviek, ktoré chutia najlepšie
varené a s vínom, sa jedia ustrice na-
jmä živé, surové, po-kvapkané cit-
rónom.
Ustrice boli známym pokrom už 
v predhistorických dobách. Dokazujú
to vrstvy odpadkov v sídliskách
pravekých ľudí. 
Starí Rimania považovali ustrice za
veľkú pochúťku a do Ríma ich
dovážali až z Británie.
A pretože dnes už prírodný výskyt
nestačí kryť spotrebu, chovajú sa us-
trice na špeciánych morských far-
mách.
Ustrice majú jednu zvláštnosť. Nie sú
oddeleného pohlavia, ale počas ro-
ka sa striedavo menia na samca ale-
bo samicu. V chladnejších moriach
to býva raz za rok, v teplejších mo-
riach i viackrát ročne. 
Ustrice kladú veľké množstvá va-
jíčok. jedna jediná ich nakladie za
rok až tri milióny. 
Z vajíčok sa liahnu voľne plávajúce
larvy, ktoré sa usadzujú na pevné
predmety v mori, a tu sa menia na
dospelé ustrice.

AKO  SÚ  CHRÁNENÉ  NAŠE
OČI

Oči sú krehké orgány, preto sú v ľud-
skom tele vybavené ochranou. Slzy
ničia zárodky prenášačov chorôb.
Viečka, riasy a obočie tvoria hrádzu
či akýsi ochranný val pret všetký, čo
by mohlo oku škodiť.
V prvom rade chránia naše oko vieč-
ka a riasy. Vo viečkach sú svaly. V
nebezpečenstve sa viečka môžu
samočinne zavrieť. 
Takýto mimovoľný pohyb urobíme
napríklad, keď chceme oči ochrániť
pred nárazom alebo pred príliš ostrým
svetlom.
Viečka sú lemované tuhými chĺpka-
mi - riasami. Tieto môžu zadržať
všetky nebezpečné telieska, obzvlášť
prach.
Obočie bráni potu, aby nestekal do
očí.

PREČO  JESTVUJÚ
PODZEMNÉ  JASKYNE

Vo vápencových podzemných
uloženinách nachádzame jaskyne,
rieky a jazerá. Je to preto, že vápenec
je jediná hornina, ktorú dokáže roz-
pustiť dažďová voda.
Poznáme dva spôsoby, ako voda hĺbi
vápencovú jaskyňu. Najskôr dažďová
voda rozpustí vápenec, potom s ob-
javí trhlina, ktorá sa postupne zväčšu-
je a časom vznikne jaskyňa. 
V takýchto jaskyniach pramenia
podzemné rieky, ktoré tiež
napomáhajú erózii. 
Niektoré podzemné jaskyne sú veľ-
mi pozoruhodné, pretože v nich
nachádzame krasové útvary v tvare
ihiel a veží: stalaktity a stalagmity.
Existujú tiež podzemné jaskyne v
čadiči. Tieto vulkanické komory
vznikly tým, že sa lávové prúdy na
povrchu ochladili, ale v hĺbke zostali
tekuté. Keď tekutá láva odtiekla,
znikla podzemná jaskyňa.

AKO  VZNIKÁ  HMLA

Hmla sa tvorí rovnakým spôsobom
ako oblaky. Je to vlastne mrak, ktorý
sa dostal až na zemský povrch.
Objavuje sa, keď je zem dostatčne
studená a vzduch dostatočne vlhký
natoľko, aby mohlo dôjsť ku kon-
denzácii vodnej pary.
Vzduch sa môže pri zemi ochladiť
hneď z niekoľkých dôvodov. Buď je
zemský povrch veľmi studený
(napríklad v podmienkach v blízkosti
ľadovcov), alebo sa rýchlo ochladí
behom jasnej noci. 
Hmly sú časté aj pozdĺž pobrežia, v
oblastiach kde prúdi studený prúd.
Ako náhle sa objaví masa teplejšieho
vzduchu, dôjde ku kondenzácii a
vytvorí sa hustá hmla.
Studený vzduch je ťažký, takže má
sklon padať dolu. Preto sa s hmlou
často stretávame v nižších oblastiach,
ako sú horské údolia, nízko položené
polia a roviny.
Ale hmla v maske - to už je iná ká-
va!

MeteorológiaMeteorológia

FyziológiaFyziológia

GeografiaGeografia ZoológiaZoológia



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

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

Cena 1 880 Eur zahŕňa:

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

Cena nezahŕňa:

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

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

Zľava pre nepotápačov:
Je poskytovaná vo výške 150 Eur

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

Potápanie

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

Potápačské lokality

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

KUBA - Jardines de la Reina

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

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

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

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

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

A čo ešte

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

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



V poslednom období sa na svetových
letiskách objavil ďalší prvok, ktorý by mal
zvýšiť bezpečnosť pasažierov. V reakcii
na nedávne pokusy teroristov o prepašo-
vanie výbušnín na palubu lietadiel,
umies.tnené vo vnútri ich tiel, boli pred-
stavené nové typy letiskových skenerov. 
Takzvané „telesné skenery“ boli zave-
dené po údajnom pokuse o teroristický
útok na lete číslo 253 (z amsterdamského
letiska Shiphol do Michigenu/USA). Jeden
z cestujúcich vtedy prepašoval do lietadla
výbušninu aj napriek tomu, že prešiel
bezpečnostnou kontrolou. Podozrivý vte-
dy výbušný prášok aj s ďalšími
chemikáliami preniesol vo svojom spod-
nom prádle. Odpoveďou na tento čin sa
stali telesné skenery, ktoré sa začali šíriť
na všetky významnejšie letiská sveta. 

Rozšírenie prístrojov
Na americkom kontinente sú ich už
stovky. Podľa TSA (Transportation
Security Administration), dohliadajúcej v
USA na leteckú prepravu sa v súčas-
nosti uvažuje o využívaní až 1800 takých-
to skenerov. Ďalšou významnou zme-
nou je skutočnosť, že USA v plánujú
využívať skenery ako primárny spôsob
kontroly cestujúcich. (Doteraz TSA avi-
zovala používanie skenerov len ako
sekundárny spôsob kontroly pri detail-
nejšej prehliadke). Európa sa k nim stavia
pomerne zdržanlivo. Štandardne sú zave-
dené len vo Veľkej Británii a v Holandsku.
Predpokladá sa, že sa objavia v blízkej
budúcnosti v Taliansku a vo Francúzsku.
Na slovenských letiskách ich zatiaľ
nemáme. 

Princíp a proces skenovania
Telesné skenery, ktoré sú umiestnené

na letiskách a ďalších termináloch fungujú
na relatívne jednoduchom princípe.
Elektromagnetické vlnenie s vlnovou dĺžk-
ou na úrovni 1 mm prejde cez odev
pasažierov, pričom ich telesná schránka
odrazí naspäť. Skener pritom prejde
niekoľkokrát okolo tela a vytvorí trojdi-
menzionálny obrázok. Na zobrazovacej
jednotke sú potom viditeľné hľadané
predmety. Môžu nimi byť tajne ukryté
nekovové zbrane, drogy či iné nelegálne
predmety. Proces snímania obrazu trvá
približne 3-5 sekúnd. 

Vyhodnocovanie snímkov
Nasnímaný materiál je okamžite kon-
trolovaný letiskovou službou. V prípade
podozrenia, či nejasností na získaných
snímkoch, bezpečnostný personál zvyča-
jne vyzve pasažiera na podrobnú telesnú
prehliadku v špeciálne na to určenej mi-
estnosti letiska.

V čom je háčik
Menej často zverejňovanou informáciou
letiskových „telesných skenerov“ je, že
prístroje sú schopné nasnímať aj sku-
točnosti, ktoré môžeme bez pochyby
zaradiť do kategórie výsostne osobných.
Na výstupných fotografiách sú viditeľné
aj veľmi intímne detaily ľudského tela,
kto, ktoré si väčšina ľudí necháva rado
len pre seba. Etika, blízka nášmu
(rozumej západnému) chápaniu sveta
nám nahovára, že by malo byť prirodzené
okamžité zničenie „bezpečných“ snímkov.
Ale práve o osude či likvidáciiu zho-
tovených 3D obrázkov príslušné orgány
a bezpečnostné agentúry akosi nepocho-
piteľne mlčia. Ba čo viac, na sociálnych
sieťach sa odrazu ocitli údajne „pravé“
snímky intímnych partií hercov, spevákov
a ďalších celebrít.

Pokusy brániť sa
Výrobcovia a dodávatelia skenerov tvr-
dia, že skenery poskytujú len zahmlené
obrysy vášho tela, žiadne intímne partie.
Súčasne odporúčajú chúlostivejším
pasažierom nosiť akési chrániče v podobe
nálepiek z gumy hrubej 2-3 mm, ktoré by
skenery nemali presvietiť. O ich účin-
nosti však možno prinajmenšom pochy-
bovať, pretože v možnostiach skenerov
je presvecovať napríklad aj hrubšie
peňaženky, preto sa na nálepky strhla vl-
na kritiky. 

Dobrá správa
Je ňou zvesť, že na trh vraj prichádzajú
nálepky, ktoré zabránia kontrolným hli-
adkam skenovať intímne miesta. Sú ni-
mi takzvané „Flying Pasties“ (letecké
ozdôbky), ktoré sa pred bezpečnostnou
kontrolou nalepia na miesta, ktoré chcú
cestujúci ochrániť pred zvedavými po-
hľadmi bezpečnostnej služby. Nálepky
sa nelepia priamo na telo, ale len na vnú-
tornú stranu odevu – košieľ či nohavíc.
Inou alternatívou je ich pripevnenie malý-
mi úchytkami, čím sa umožní ich opä-
tovné použitie. 

Pre vtipálkov
Pre cestujúcich pánov je k dispozícii
jednodielny gumový ochranný kryt v cene
približne 7 eur. Dámske prevedenie
vzhľadom na anatomické rozdiely ob-
sahuje tri malé a jednu veľkú nálepku za
približne 10 eur. Všetko, čo má zostať
skryté pred pohľadom verejnosti, tak skry-
té aj zostane. Cestujúci so zmyslom pre
humor si môžu vybrať aj ochranné nálep-
ky so zábavnou potlačou, akými sú
„Hippiesácky znak mieru“, či prípadne
nápis: „Len môj manžel ma môže vidieť
nahú“).......

Ale teraz vážne
Kritici celotelových skenerov tiež žiada-
jú dôsledné prešetrenie ich účinkov na
ľudský organizmus. Otázka bola
vyslovená najmä v súvislosti s možnou
príčinou vzniku rakoviny kože. 
Prístroj potrebuje k svojej činnosti malé
množstvo rentgenového žiarenia. Dávka,
ktorú takto cestujúci obdrží, je rádovo
menšia než u bežného medicínskeho
vyšetrenia rentgenom. Z tohto dôvodu
silnejú hlasy vedcov tvrdiacich, že účinky
žiarenia na ľudské telo ešte neboli dosta-
točne preskúmané. 
Obavy plynú pochopiteľne z nadmerného
užívania týchto prístrojov. Pri jednej ap-
likácii je dávka nebezpečného
rakovinotvorného žiarenia veľmi malá.
Otázne je, ako bude reagovať telo ces-
tujúceho, ktorý využíva leteckú prepravu
častejšie. Nebezpečné dávky sa tak môžu
rýchlo sčítavať. Podľa niektorých analýz,
môže byť zlomovou hranicou asi 100
skenov za rok. Na mieste je aj ďalšia
obava. Pri normálnej funkcii prístroja, je
množstvo vyžiarenej radiácie minimálne.
Ale ako každý prístroj, aj telesný skener
môže zlyhať. Doposiaľ nie je dostatočne
jasné, ako by sa prípadná porucha pre-
javila na vyžarovanom množstve rentgen-
ových lúčov. Práve na základe podobného
scenára by sa individuálna dávka mohla
nebezpečne zvýšiť.

A čo budúcnosť ?
Skutočnosť, či sa telesné skenery aj sku-
točne ujmú a stanú svetovým štandard-
om, je značne nejasná. Názor verejnos-
ti aj odborných kruhov je značne nejed-
notný. Dokonca v niektorých štátoch
severoamerického kontinentu sú skenery
„potichúčko“, nenápadne a bez akej-
koľvek publicity demontované.

Telesné skenery na letiskách



TATA - MADARSKO
Potápanie v termálnom jazierkuPotápanie v termálnom jazierku

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

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

V cene 35 Eur je zahrnuté:

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

V cene nie je zahrnuté:

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

Cena pre nepotápača (15 Eur) 
zahŕňa:

- Vstup do chránenej oblasti
- Použitie potápačskej základne

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

Cesta na lokalitu

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

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

Chránená oblasť

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

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

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

Obed

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

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

Potápanie

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

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

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

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

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



Podobne, ako v potá-
pačstve rozlišujeme
medzi rôznymi spô-
sobmi vstupu do vody,

menujme napríklad:
- z lode (skokom)
- z móla (zosunom)
- z brehu (brodením) a podobne,
tak v závislosti na prírodných pod-
mienkach variujú aj rôzne spôsoby vý-
stupu z vody. Jedným z nich, je aj 
výstup v príboji. 

Ak je voda pokojná

Popisovať spôsob výstupu z vody za
pokojnej hladiny je asi stratou času.
Spomeňme aspoň, že za pokojnej
hladiny, budeš pravdepodobne schop-
ný doplávať až do relatívne plytkej vody.
Tam si obvyklým spôsobom vyzuješ
plutvy a jednoducho vystúpiť z vody.
Ak je pobrežie príliš členité a skalnaté
, budeš si možno musieť vyzuť plutvy
podobne ako pri výstupe na rebrík 
z hlbokej vody a štvornožky šplhaním
sa dostať na breh. 

Drsnejšie podmienky

Ak sú podmienky horšie, voda spenená,
vietor silný a vlny vyššie - budeš musieť
podobne ako pri prekonávaní príboja pri
vstupe do vody použiť sofistikovane-
jšiu metódu. Najskôr doporučujeme ak-
tuálny stav chvíľu pozorovať. Najmä
veľkosť vĺn. Hľadaj fázy, pri ktorých
nastáva určité opadnutie sily príbo-
jových vĺn. Práve to je ten správny mo-
ment na pokus o výstup z vody.

Synchronizácia s partnerom

Ak budeš spolu so svojim druhom

pripravení (to jest regulátory a masky vo
funkčných polohách, vesty primerane
nafúknuté), začnite plávať v polohe
tvárou ku dnu smerom k brehu.
Nepreháňaj to s rýchlosťou, ale si zvoľ
také tempo, aby ste ty aj tvoj partner
zostali blízko seba. 

Štvornožky a bezpečne

Pokračuj v plávaní až pokiaľ nedočiah-
neš kolenami na dno. Ako náhle môžeš
svoju hmotnosť rozložiť na ruky 
a kolená, začni štvornožky liezť až na
suchú zem. Ak ťa pritom nadľahčujúce
vlny poženú k brehu pokračuj v čias-
točnom „plávaňo-lezení“ až kým 
nezostanete s partnerom kompletne
von z vody. 

Sicher je sicher

Ak sú vlny veľmi dotieravé a hrozí, že
vás môžu svojou silou zhodiť na zem,

mali by ste sa pri lezení štvornožky
snažiť dostať do zástupu, t.j. polohy je-
den za druhého. Zadný potápač potom
môže pomôcť tomu pred sebou vo vyzú-
vaní z plutiev. V ďalšom priebehu sa úlo-
hy vymenia: zadný predbehne
štvornožky predného a nechá si vyzuť
plutvy. Až potom by sa mali obaja potá-
pači pokúsiť zodvihnúť do stoja za
vzájomnej asistencie. 

Opäť na súši

Aj pri úplnom vyliezaní von, v pod-
mienkach dorážajúceho príboja bude
lepšie byť pažami zakliesnený do seba
pri výstupe von z vody. Vašim plutvám
bude v takom prípade najlepšie v polo-
he, keď budú remienkami navlečené
na vašich predlaktiach. Maska a reg-
ulátor idú pochopiteľne dolu až vtedy
keď si v bezpečí na súši.

Výstup z vody v príboji



Mestský výjazd k našim južným susedomMestský výjazd k našim južným susedom

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

Logistika

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

Bývanie a strava

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

Program

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

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

BUDAPEST  7.-9.12.2012BUDAPEST  7.-9.12.2012



Cena kurzu:
120 Eur
Cena kurzu:
120 Eur

CPR1st a CPROX 
Kurz potápačskej prvej pomoci Kurz potápačskej prvej pomoci 

CPR1st a CPROX
O kurze

Kurz "CPR1st" je špeciálnym kur-
zom v systéme výučby v našom
potápačskom centre Aronnax.
Je určený predovšetkým tým 
záujemcom, ktorí si uvedomujú
spoločenskú aj osobnú nutnosť
znalostí problematiky prvej pomoci. 

Kurz je koncipovaný ako
jednodňové preškolenie, počas
ktorého frekventanti získajú len zák-
lady prvej pomoci pri úrazoch spo-
jených s vodnými aktivitami akými
sú: potápanie, šnorchľovanie, lyžo-
vanie na vode, skútrovanie a podob-
ne. 

Jeho cieľom je poskytnúť absol-
ventom komplexnú informáciu o
problematike primárnej prvej po-
mocu priamo v teréne. Školenie je
vedené pútavou formou a s použitím
moderných didaktických prostried-
kov. 

Dominantnou súčasťou kurzu je
praktický nácvik kardiopulmonálnej
resuscitácie na figuríne. Tento
manekýn spojený s počítačovým
laptopom, okamžite vyhodnocuje
nielen údaje akými sú hlbka a
frekvencia stlačení “hrudníka” ale
zobrazí aj reálnu možnosť “ožive-
nia”.

Kurz je povinnou súčasťou vyšších
kvalifikačných stupňov potápania
ako sú Rescue Diver, Master Scuba

Diver a všetkých “leaderských” a
inštruktorských funkcií potápania.

Výcvik v tomto kurze chápeme ako
kombináciu troch kedysi samostat-
ných učebných programov:

- CPR 1st ...... predlekárska pomoc
v prípadoch potápačských úrazov a
ochorení 

- CPR Ox ..... podávanie kyslíka
ako primárne opatrenie pri potá-
pačských nehodách

- AED  ..... použitie Automatického
Externého Defibrilátora 

Podmienky účasti  v   kurze

> vek  min 15 rokov 

Doba trvania

> 2 teoretické lekcie
> 2  praktické lekci
spolu približne 4 hodiny výuky

Cena kurzu zahŕňa:
Zahŕňa:
> školné
> inštrukt. a skúšobný poplatok
> registrácia v SDI, 
> príloha potápačského denníka 
> tabuľky a diagramy prvej pomoci  
> pracovný zošit študenta 

Prihlásiť sa môžeš na známom 
telefónnom čísle 0903 228 688, ale-
bo ešte lepšie napíš na Email:

centrum@aronnax.sk



Na svete jestvuje nespočetné množst-
vo lokalít, ktoré vo svojich hlbinách na
jednom mieste koncentrujú zbytky vi-
acerých plavidiel potopených často z ro-
zličných príčin. Jednou z týchto lokalít
je aj chorvátsky ostrov Vis. Slovenskí
potápači považujú Jadranské more za
svoj domáci turf, preto niet divu, že sem
často mieria skupiny priaznivcov
vrakového potápania. Jednou z nich
bola aj naša 6-členná výprava, vzácne
zložená z rovnej polovice príslušníčok
nežného pohlavia.

Ostrov Vis je druhým najvzdialenejším
chorvátskym ostrovom od materskej
pevniny. Na rozdiel od väčšiny iných
lokalít Jadranu, oplýva bohatosťou rýb
a ostatných zástupcov morskej fauny.
Je to spôsobené najmä tým, že toto ak-
vatórium je už skutočné morské potá-
panie s prúdmi, prílivom a ďalšími po-
hybmi vody. Pobrežie je tu veľmi člen-
ité s množstvom jaskýň, dier, zárezov,
ktoré poskytujú prirodzené útočište
morským živočíchom.

Skalnaté útesy v okolí Visu sa však stali
osudnými pre mnohé plavidlá, ktoré
skončili svoju púť v dôsledku besnenia
prírodných živlov, zlého technického
stavu plavidla alebo celkom prozaicky
tu svoju úlohu ohral takmer všadeprí-
tomný ľudský faktor. V tesnej blízkosti
ostrova tak nachádzame nevšednú kon-
centráciu vrakov z rôznych období.

Až do konca 80-tych rokov
bol Vis námornou zák-
ladňou juhoslovanskej ar-
mády. Ešte pred pár rokmi

nebolo možné sa ku ostrovu priblížiť
na vzdialenosť menšiu ako 5 námorných
míľ. Z čisto potápačského uhla pohľadu
to znamená takmer nepoškodenú faunu,
flóru a kedysi aj minimálny turistický
ruch.
Vody ostrova Vis a jeho okolitých satelit-
ných ostrovov: Biševo, Brusnik, Sušac,
Jabuka a Palagruža patria medzi chrá-
nené zóny so zákazom potápania.
Všetky tunajšie potápačské aktivity je
preto potrebné riešiť spoluprácou s
chorvátskym Ministerstvom kultúry a
niektorú z miestnych potápačských zák-
ladní.

Dôsledkom týchto sprísnených opatrení
je však nami vítaný stav potápačských
lokalít a na rozdiel od iných miest na
Jadrane extrémne priezračná a čistá
voda. Aj keď výsledkom tejto „mini-ex-
pedície“ nemali byť žiadne kolosálne
objavy ani podrobné náčrty potopených
vrakov, jednoducho sme len chceli
skúsenosti zozbierané v minulých
rokoch počas plavieb a potápačských
výjazdov na tieto lokality zúročiť v 8-
dňovom dokumentaristickom pobyte so
skvelým potápaním a natáčaním atrak-
tívnych podvodných záberov. Z potá-
pačského denníka výpravy vyberáme:

Koča

Vzhľadom ku skutočnosti, že sme do-
bre rozpotápaní a vo fľašiach máme
namiešaný normoxický Trimix sa rozho-

dujeme, že prvý deň výpravy usku-
točníme ponor na vrak rybárskej lode
potopenej v ústi úzkej zátoky Tvrdo
Zálučie na severnej strane ostrova. Ide
o pomerne čerstvý vrak z roku 1998.
Táto bárka potopená za nepriaznivého
počasia vinou zlého technického stavu
dnes spočíva na úpätí skalnej steny v
hĺbke od 43 do 50 metrov, pre potá-
pačov v ideálnej vzpriamenej polohe.
Ernest, ktorý pozná lokalitu a vedie
ponor sa rozhodol, že nás ku vraku
dovedie od spodu. Najskôr sa preto
spúšťame nadol pozdĺž pomerne hlad-
kej steny až do hĺbky cez 50 metrov. 
Potom sa naša trasa stočila a po mier-
nom stúpaní sme sa dostali až ku päte
skalného výbežku, kde na terase ako-
by nachystanej pre tento účel leží loď.
Kýl s trupom sa nesmierne dramaticky
nakláňa ponad okraj, akoby sa každú
chvíľu loď chystala prevážiť vpred a
navždy spadnúť do hlbiny ako v niek-
torom zo známych katastrofických fil-
mov. Postupne sa s 20 metrov dlhým čl-
nom zoznamujeme. Poteší nás
možnosťou vplávania na kapitánsky
mostík aj do nákladného priestoru.
Tajomne vyzerajú tiež žeriavy a klad-
kové zariadenia, ktoré sú podnes ako-
by pripravené zdvíhať siete a náklady
rýb.
Ponor je z hľadiska realizácie zaují-
mavý aj svojou koncovkou, keď po usku-
točnenej dekompresii je možné ho
ukončiť v horizontálnom tuneli s dĺžkou
takmer 30 metrov, tiahnúcom sa v ideál-
nej hĺbke 4-5 metrov.

Teti

Na popoludňajší ponor sa chystáme na
nie príliš vzdialené ostrovčeky Mali a
Velki Barjak, ktoré sa stali osudnými
pre taliansky parný transportér, keď tu
vinou navigačnej chyby posádky 23.
mája 1930 ukončil svoju poslednú
plavbu. Táto nákladná loď s výtlakom
936 BRT bola postavená v roku 1883
v americkom meste Hoboken a patrila
talianskej spoločnosti S.I.N.T.A.
Pôvodne takmer 72 metrov dlhý a 8
metrov široký vrak leží na piesku v tes-
nej blízkosti severnej strany ostrova.
Prova sa nachádza už do hĺbky 9 metrov
a spolu so zbytkami toho čo býval pred-
ný nákladový priestor je posiata nák-
ladom, ktorý v deň tragédie plavidlo vie-
zlo. O jeho charaktere niet pochýb – celý
predok lode je vyplnený granitovými
dlažobnými kockami. Približne v 20
metrovej hĺbke je vrak rozlomený.
Práve z tohto miesta vyčnieva veľký
parný kotol s časťami ozubeného súko-
lia. Na zadnej palube je nesmierne fo-
togenické kormidelné kolo, ktoré je is-
totne neprekonateľným lákadlom
každého fotografa. Vrak siaha až do
hĺbky 35 metrov. Práve v tejto najväčšej
hĺbke sme našli pod kusmi plechu ukry-
tú utešenú dvojicu homárov.
Skutočnou atrakciou Teti je niekoľko
obrovských morských úhorov, ktoré sú
vďaka neustálemu dokrmovaniu in-
štruktorov z miestnych potápačských
základní nielen poriadne vypasené, ale
aj neuveriteľne krotké. Zasunutí v
rôznych rúrach vraku s teleskopicky
vysúvateľnou hlavou zakončenou
hrozivou vyzerajúcou tlamou očakávali
od nás nejakú tú pochúťku. 

Vassilios

Na druhý deň výpravy sme si .......

Úplný článok nájdeš na našom webe:
www.aronnax.sk/klub/potapali_sme_vis.php

Vrakové potápanie na Vise





Ten čo filmuje
delfíny..alebo ako som prišiel

k svojmu indiánskemu menu

Ako som to videl ja

Bolo to na jednom klubovom výjazde
loďou v Egypte. Všetko bolo tak ako
obvykle, len ja som bol čerstvým a
náležite hrdým majiteľom zbrusu novej
podvodnej kamery schopnej točiť v HD
kvalite. Navyše išlo o miniatúrny mod-
el, ktorý sa ľahko držal v ruke, alebo sa
dal gumeným pásom pripevniť na hlavu
a používať spôsobom ako čelovka.
Na ponor sa šlo pozdĺž útesu, s pláno-
vanou hĺbkou do 15m, čo mi vzhľadom
na operačnú hĺbku mojej minikamery
bez externých svetiel vyhovovalo.
Divemasterka čosi utrúsila o častom
výskyte delfínov na tejto lokalite, čomu
som po skúsenostiach, keď Divemasteri
majú na „každú jednu“ lokalitu nejakých
„zaručených“ živočíchov, príliš neven-
oval pozornosť. O to viac ma prekvapilo,
že  ihneď po skoku do vody sa v tesnej
blízkosti zjavilo niekoľko delfínov. 
Veľmi som si ich neužil, snažil som sa
čosi natočiť. Bol to v poradí môj tretí
ponor s toto kamerou. Vedel som pre-
to, že v záujme toho, aby zábery neboli
roztrasené musím čo najmenej hýbať s
hlavou. Snažil som sa preto pohľadom
odborne sledovať tieto nesmierne ladne
plávajúce cicavce. Chvíľu sa okolo nás
poobšmietali a nakoniec odplávali. Keď
som si už na súši sňal kameru z hlavy,
bol som „mierne  rozčarovaný“ z toho
že som si kameru pri filmovaní nezapol...

Ako to videli druhí 

Najskôr sa neuveriteľne dl-
ho chystal. Opakovane ro-

zoberal a skladal kameru do púzdra.
„O“ krúžok pre istotu viac razy namazal
silikónom. 
Niekoľkokrát si prestaval hlavový popruh
prístroja. Precízne sa presvedčoval o
plnom nabití batérie. Nasucho si skúšal
zapnutie/vypnutie kamery. Proste sprá-
val sa ako decko s novou hračkou.
Po tom čo sme skočili do vody prakticky
ihneď dorazili delfíny. Bolo to úžasné a
jedinečné ! 
Šantili okolo nás. Obzerali si nás, vy-
dávali zvuky a fantasticky, úplne hy-
drodynamicky pohybovali. Bol to záži-
tok, na ktorý nikto z nás do smrti nez-
abudne!
Keď prišli – tak ON celkom stuhol. Jeho
telo sa premenilo v sochu akoby vyte-
sanú z mramoru. Len veľmi pomaly –
pomaličky rotoval v smere plávania
delfínov. 
Očami ich hypnotizoval a s hlavou vôbec
neotáčal, akoby celé telo bola jednoli-
ata hlavohruď. Aj sme sa tešili, že na
rozdiel od neho budeme zvečnený na
videu s týmito fantastickými morskými
cicavcami.
Keď sme vyšli z vody – ON už vedel,
že z delfínov nenatočil nič. Bol viac než
nahnevaný. Výstroj nešetrne hádzal do
prepravky. 
Oblek zo seba doslova strhol.
Neodpovedal na naše zvedavé otázky
a čosi nezrozumiteľne bľabotal.
Pochopili sme, že nie je len „mierne
rozčarovaný“. 
V kuloároch sme si potom so smiechom
pripomínali ako stuhnutí točil, ako sa pri
tom sústredil a po odplávaní delfínov
víťazoslávne tváril. Pravdepodobne až
do momentu, keď chcel zastaviť kameru.
On – „TEN  ČO  FILMUJE  DELFÍNY“.

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

Hľadaj chybu na fotografii...

Útok žraloka
Dvaja potápači plávajú pozdĺž koralového útesu v tropickom mori. Odrazu sa 
objaví veľký žralok a začne povážlivo krúžiť okolo nich, neustále sa približujúc. 

Jeden z potápačov zhodí svoje plutvy z nôh a z útrob svojej vesty vytiahne 
najnovší model super rýchlych „power fins“. Jeho partner sa ho písaním na tabuľku
dotazuje: „Čo robíš, jeho predsa nemôžeš poraziť v plávaní!“. 
Potápač mu na tabuľku odpíše: „Nemusím poraziť jeho – stačí ak porazím 
teba!“

zaslal Ernest z Britskej Kolumbie
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5 tipov na akcie centra Aronnax - zima 2012
Potápačský turnaj v BDM, Trenčín
10. november 2012
Od roku 2007 chodievame do TN na badmintonový
Potápačský turnaj miešaných párov. Schádza sa tam
dobrá partia, v ktorej umenie hrať BDM či klubová prís-
lušnosť nezohrávajú žiadnu rolu. Platí Coubertinovské:
„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“

Ponor v termálnom prameni, Tata
17. november 2012
Nová lokalita sľubujé skvelé zážitky! Ide o jazierko s
vodou o teplote 23-25 stupňov Celzia. Vyhriata chatka
na prezliekanie a možnosť ponoriť sa v zime na
otvorenej vode bez rukavíc a v okrom potápačskom
obleku. Rezervuj si miesto a zaži dobrodružstvo!

Ponor na koniec sveta, Senec
21. december 2012
Má byť vraj koniec sveta! Tak ho radšej strávime pod
vodou. Bude to nočák ako remeň. Cez pomyslené odbí-
janie polnoci budeme čučať na dne Gulášky.
Hádam to s tým koncom sveta nie je až také vážne....
Prines si sucháč, varené víno v termoske a šoféra čo ťa
dovezie domov.

Vianočná besiedka, Klub Aronnax
22. december 2012

Na Vianočný večierok volám k nám všetkých potápačov
ich partnerov aj deti. Prídte k nám ochutnať z našej ka-
pustnice, vypiť slávny punč a zajesť pár sladkostí. Budú
darčeky, tombola pre deti, aj zopár nových songov v po-
daní Aronnax Band Tria. Zastavme a nadýchnime sa spolu!

Mestský výlet s potápaním, Budapešť
7.-9. december 2012

Ponoríme sa vo vápencovej bani do superčistej - pitnej
vody. Navštívime trhy a bulváry. Jeden z nás (vyloso-
vaný šťastlivec) si zapotápa so žralokmi v akváriu.
Nazrieme aj do parlamentu, odfotíme sa na bašte a
nadýchame predvianočnou atmosférou veľkomesta.

5. roč. a opäť veľkolepé
preteky! Po rôznych
súťažiach družstiev;
SCHÁDZANIE (v rokoch

2009 a 2010); závodu dvojíc; M KURZ;
sme tento rok usporiadali pretek indi-
viduálny, Bermudský trojuholník
Na štart sa tento rok postavilo 13
pretekárov rôzneho veku, pohlavia,
potápačských skúseností a kvalifiká-
cií. Pre mnohých z nich, sa trasa tro-
juholníka stala skutočným „Bermud-
ským, keď sa vydali smerom, nie príliš
korešpondujúcim s logikou a priam
nepochopiteľne zablúdili.
Palmu víťazstva si po neuveriteľne
rýchlom ale presnom oboplávaní
rovnostranného trojuholníka odniesol
Tomáš. Mišo bol druhý, Robo tretí.
Podrobnosti na www.aronnax/klub


