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Vianočné trhy v AronnaxeVianočné trhy v Aronnaxe
Tento rok pripravuje naše Potápačské
centrum aj jednu potápačskú slovenskú
“prvotinu”. Stanú sa ňou VIANOČNÉ
TRHY  V  ARONNAXE. Uskutočnia sa
v sobotu 7. decembra 2014 od 10:00 -
18:00 hod v Domčeku, Líščie Nivy 21,
Bratislava.
V príjemnom prostredí klubových
priestorov ponúkneme potápačskej
verejnosti takmer 1 000 položiek -
darčekov, respektíve nápadov na kaž-
doročný rébus - ako a čím obdarovať
našich potápajúcich sa priateľov a rodin-
ných príslušníkov.

Naše bratislavské Potápačské cen-
trum a Klub ARONNAX z úprimného
srdca praje Tebe, celej Tvojej rodine,
Tvojim potápačským druhom aj naj-
bližším priateľom pohodové prežitie
Vianočných sviatkov. Prajeme Ti, aby
si si pod vianočným stromčekom
našiel okrem ponožiek, vody po
holení aj čosi z potápačského výstro-
ja techniky či doplnkov. Dúfame, že
štedrovečerné jedlo prežiješ bez kosti
v hrdle, prejedenia sa, kŕčov či iných
žalúdočných problémov.  
Súčasne Ti prajeme skvelý prechod

do nového roka, bez Silvestrovských
potiaží. 
V nadchádzajúcom roku 2014 Ti
želáme veľa úspechov v osobnom,
pracovnom aj športovom živote.
Osobitne nás bude tešiť, ak Ti budú-
coročná sezóna prinesie aj veľa
zážitkov z pod vodnej hladiny a
čarovného Sveta Ticha. Prajeme Ti,
aby sa počet Tvojich zanorení rovnal
počtu vynorení sa.
Zdravie - Lásku - Pokoj a Čistú vodu
nám všetkým!

Robert Korim

Kto príde, nájde tu darčeky v hodnote
už od 50 centov. Ale chýbať nebudú aj
drahšie položky (počítače, regulátory
a dalšie súčasti výstroja). Zastúpená
bude potápačská móda, suveníry aj re-
cesia.
Niektoré položky budú ako ukážky 
s možnosťou objednania a dodávky
pod Vianočný stromček.
Svoju pohostinnosť korunujeme vianoč-
nou kapustnicou a šálkou dobrého
punču. Tešíme sa na Vás. Prídte aj v prí-
pade, že nič nekúpite. Radi Vás uvidíme.

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

SLOVENSKÝ  POTÁPAČSKÝ PORTÁL

Na nami moderovanej interne-
tovskej stránke SCUBA.SK sa

nachádzajú užitočné rady, ktoré
tvoje potápanie urobia zábavnej-
ším ale najmä bezpečnejším. Jej

súčasťou je aj sekcia SCUBA
EQUIPMENT - venujúca sa
výstroju, technike a potá-

pačským doplnkom. Nájdeš tu
všetky dôležité informácie,

potrebné pre výber materiálu.
Navštív najobsiažnejší slovenský

potápačský portál:
www.scuba.sk

scuba.sk
www.
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Miesto konania:
Plaváreň

Lafranconi na
FTVŠ  UK 

Dátum:  sobota 16. január 2014
Vstupné: 100 Eur/ team 
Kapacita: 18 družstiev

Spôsob prihlásenia sa e-mailom:
centrum@aronnax.sk

Už šesť kapitol, má naša fotokniha z
potápačského podujatia s názvom
ARONNAX  APNEA  CUP. Ide o preteky
desaťčlenných teamov, ktoré po dobu
jednej hodiny prekonávajú 25-metrové
úseky pod vodou na nádych štafetovým
spôsobom. Začínali sme v roku 2008.
Odvtedy si vždy v polovici januára me-
rajú svoje sily nádychoví potápači 
z celého Slovenska. 

Za tých 6 ročníkov už náš Klub získal
rutinu v organizovaní tohto podujatia,
ktoré pevne zakotvilo v kalendároch
klubov, záujmových združení, ale aj
športových oddielov plutvového pláva-
nia. Pomerne suverénne zvládame in-
štaláciu techniky a jej obsluhu počas
pretekov. Máme spoľahlivo personálne
pokryté posty moderátora podujatia,
hlavného rozhodcu, ozvučnenia aj ča-
someračov.

Vo vodách lafranconského bazéna sa
v uplynulých rokoch vystriedalo cez 50
družstiev. Niektoré z nich chodia
pravidelne každý rok, iné sa objavili v
duchu hesla: “Veni - Vidi - Vici”. Dnes
môžeme neskromne konštatovať, že
ide o vydarený projekt. Veď nie je veľa
potápačských akcií na Slovensku,
ktorých sa zúčastňuje cez 200 špor-
tovcov! Ba dokonca pravdivým je aj tvr-
denie, že je v dnešných časoch je-
diným pravidelne usporadúvaným po-

dujatím v oblasti nádychového potápa-
nia na Slovensku.

Zopakujme si stručne pravidlá súťaže.
Na štart sa postaví prvý z každého tea-
mu. Preteky sa odštartujú bežným spô-
sobom štartovým akustickým signálom.
Športovci pritom budú začínať „z vody“.
Po odraze pokračuje prvý plavec-potá-
pač v plávaní pod vodou vo svojej,
vyhradenej dráhe. Môže preplávať
ľubovoľne dlhý úsek, ktorý bude ná-
sobkom 25 m, minimálne však dĺžku
bazéna (25 m). Po odraze sa musí
plavec-potápač kompletne dostať pod
hladinu najneskôr však 5 m od steny.

Počas plávania nesmie prekážať
pretekárom v susediacich dráhach, ani
nesmie prerezať hladinu. Výnimkou
môže byť doplávanie, taktiež na vzdi-
alenosť 5 m od steny. V žiadnom prí-
pade však sa nesmie dostať tvárová
časť hlavy na hladinu.
Poradie, či striedanie plavcov-potá-
pačov, ako aj dĺžka preplávaných
úsekov je na rozhodnutí, trénerov, vedú-
cich družstiev či pretekárov samotných.
Ich rytmus sa môže počas trvania
súťaže meniť ľubovoľným spôsobom.

„Odovzdávka“ musí byť realizovaná
spôsobom, keď sa doplávajúci dlaňovou
časťou ruky dotkne krátkej steny bazé-
na. Až potom môže pokračovať ďalší
člen štafety, odrazom od steny. V mo-
mente „predávky“ musí byť tento v pri-
amom kontakte s vertikálnou stenou
bazéna (respektíve schodíka na
domácej stene).

Korektnosť odovzdávky, bude bedlivo
sledovaná samotnými družstvami mo-
mentálne plávajúcimi v susedných
dráhach. Predčasné štarty plavcov sa
hlásia rozhodcovi na dráhe, ktorý v

súčinnosti z hlavným rozhodcom súťaže
môže vylúčiť takéto nedisciplinované
družstvo zo súťaže s účinnosťou doživ-
otnej diskvalifikácie z ARONNAX AP-
NEA CUP-u !
Víťazí družstvo, ktorému sa podarí pre-
plávať čo najdlhší úsek v čase 1 hod.
Po zaznení zvukového znamenia –
sirény oznamujúceho koniec času
pretekania sa (1 hod) platí dokončenie
úseku ešte momentálne plávajúceho
člena štafety. Čiže celkovo prekonaná
dĺžka v preteku, zaznamenaná vo
výsledkovej listine bude násobkom 25ky.
Teoreticky je preto možné, že preteky
skončia remízou dvoch, alebo aj viac-
erých teamov.

Plavci-potápači môžu použiť akýkoľvek
sériovo vyrábaný typ potápačskej masky
alebo plaveckých okuliarov. Povolené sú
aj plavecké čiapky, kukly či vyholená hla-
va. Plavky nesmú svojim strihom urážať
hlavného rozhodcu súťaže.

Dievčatá a ženy „môžu“ mať aj dvoj-
dielne plavky s vypchávkami. Povolené
sú akékoľvek továrensky vyrábané neo-
prény ľubovoľného strihu, typu, farby
či hrúbky s výnimkou špeciálnych
„vakov“ na obe nohy v štýle „morskej

panny“. AMATÉRI môžu mať len séri-
ové plutvy s maximálnou dĺžkou 77 cm.
PROFESIONÁLI môžu mať akékoľvek
plutvy vrátane špeciálnych monoplu-
tiev používaných v súťažnom potápaní.

Milý čitateľ, ak ťa naše riadky zaujali a
chceš sa stať časťou nšho projektu,
máš hneď niekoľko možností:
- môžeš postaviť svoj vlastný team a
zúčastniť sa pretekov s družstvom
- môžeš prísť sám, my ti nájdeme družst-
vo a s chuťou si zapláveš
- alebo nám môžeš prísť pomôcť s or-
ganizáciou v úlohe rozhodcu či člena
technickej čaty.

Všetky informácie nájdeš na:
www.aronnax.sk/klub/apnea_2014.php

ARONNAX  APNEA  CUP  ARONNAX  APNEA  CUP  



Po jedenástich rokoch opäť výprava podPo jedenástich rokoch opäť výprava pod
hladinu vysokopoložených plies Tatierhladinu vysokopoložených plies Tatier



Termín: 
22. feb. - 3. mar. 2014
Cena: cca 1800 Eur

Turistický rezort, ktorý sme na ostrove Bali
vybrali, rozhodne naplní tvoje predstavy
o dovolenke. A to aj v prípade oboch pro-
tipólov - či už ju chceš stráviť akčne potá-
paním a ďalšími športovými aktivitami
alebo pomaly - lenivo a relaxačne. Krásne
pláže, čisté more, skvelá strava a množst-
vo nových podnetov.

Rezort
Komplex je umiestnený na pokojnom
severo-východnom pobreží Bali pri osade
Kubu, len 4 km od potápačsky známe-
jšieho centra Tulamben. Rozkladá sa v
tropickej záhrade plnej kokosových paliem
priamo na brehu mora. 
Korálové útesy tu ležia pod hladinou len
niekoľko metrov od brehu. Skvelá polo-
ha rezortu, ktorý nesusedí so žiadnym in-
ým, umocňuje zážitok z pobytu v čarovnej
prírode. 
Očakávať môžeš absolútne súkromie,
pokojné prechádzky po okolí, návštevy
baru a reštaurácie, alebo sa môžeš vy-
dať do rušnejšieho Tulambenu. Čas si
môžeš zorganizovať podľa osobných
preferencií. 

Ubytovanie

Komplex pozostáva z 13 bungalovov.
Všetky ležia priamo na brehu s nádh-
erným výhľadom nas more. Ide o dvo-
jlôžkové chatky z prírodných materiálov
s klimatizáciou. Ich zariadenie tvorí štýlový
nábytok, ktorý citlivo kombinuje tradíciu
s moderným komfortom. Všetky bun-
galovy majú sociálne zariadenie (WC,
sprcha s teplou vodou) a vonkajšiu tera-
su s posedením ale aj bezpečnostnú
schránku a minibar.
V rezorte je aj 4 miestny (rodinný) bun-

galow, ktorý ma okrem rodičovskej aj
"detskú" spálňu s oddelenými posteľami.

Ďalšie vybavenie rezortu

Recepcia s celodennou prevádzkou, 2
sladkovodné bazény, detské ihrisko,
prenájom motoriek, satelit, relaxačné
centrum s tradičnou masážou,
pedikúra/manikúra, jakuzzi.
Príjemnou môže byť pre niektorých aj
skutočnosť, že celý rezort je pokrytý bez-
drôtovým signálom WiFi, s rýchlosťou
cca 54 MG/s. 

Stravova a nápoje

Priamo v rezorte sa nachádza reštaurá-
cia, postavená ako otvorená tradičná bu-
dova. Svojim návštevníkom ponúka bal-
ijské ako aj kontinentálne jedlá, šaláty a
ovocné poháre. Pre labužníkov nechýba
skvelé espresso a čapované pivo Bintang.
Jeho súčasťou je aj grill, pri ktorom môžeš
ochutnať čerstvé morské ryby či iné úlovky
miestnych rybárov.
Bar ponúka celú škálu alkoholických aj
nealkoholických nápojov. Čerstvé džúsy
či miešané špeciality si môžeš nechať
priniesť aj k bungalovom činechať sa ob-
slúžiť pri bazénovom bare.

Potápanie na Bali

More vôkol ostrova rozhodne uspokojí tak
začínajúcich ako aj pokročilých potá-
pačov. Očakávať môžeš koralové záhrady
v plytkých vodách, strmé viac desiatok
metrov hlboké steny oplývajúce pod-
morským životom ale aj žraloky a vraky.
Tropické vody tejto oblasti Indo-Pacifiku
patria zo svetového hľadiska k najbo-
hatším morským ekosystémom vôbec.
Tiahnú sa od Červeného mora až k zá-

padnému pobrežiu Južnej Ameriky.
Priamo uprostred tohto regiónu, v mi-
este kde sa Indický oceán stretáva s
Tichým leží Indonésia. 
Srdcom tohto bohatstva je trojuholník,
ktorého vrcholy tvoria južné Filipíny, Bali
a západná časť Papui- Novej Guiney.
Tunajšie vody sú domovom viac ako 25
tisíc druhov rýb a 80 tich rodov koralov.
Len pre porovnanie, žije tu asi 3 razy vi-
ac živočíšnych druhov než v Červeno
mori. Korálové záhrady sú okupované
bohatým podmorským životom a na niek-
torých miestach budeš doslova plávať v
"rybacej polievke". Veľké garupy,
ploskozubce, raje, murény, manty aj
mesačné ryby. Zo žralokov spomeňme
bielocípe, čiernocípe, líščie aj kobercové,
ktoré sú na Bali k videniu celkom bežne.

Ďalšie aktivity

Dovolenka na Bali ponúka tiež celý rad
výletov. Ich presný program sa dohovára
až na mieste. Pre záujemcov sú k dis-
pozícii klimatizované autobusy aj so
sprievodcom. K dispozícii budete mať aj
motorky na prenájom alebo aj osobný
automobil s vodičom.

Potápačský pobyt na ostrove bohov - BALI



Teoretické 
východiská

Najskôr trocha teórie.
Všetci sme sa v základných, pokročilých,
špecializovaných, nitroxových......... (do-
plň si sám) kurzoch potápania učili, že
rozdelenie ponorov na dekompresné a
bez-dekompresné, je skôr len verbálny
pokus odlíšiť ich náročnosť, než pres-
ným technickým popisom. Vieme, že po
každom, aj celkom jednoduchom ponore
zostáva v tele potápača určité nadnor-
matívne množstvo dusíka. Správnejšie by
preto bolo rozdeliť ponory na tie, s pri-
amym výstupom na hladinu, v protiklade
k ponorom vyžadujúcim si stupňovitú
dekompresiu.

Množstvo zbytkového dusíka, ktorý po
uskutočnenom ponore zostáva v tele
potápača závisí najmä od:

- hĺbky ponoru
- času stráveného pod vodou
- množstva a intenzity fyzickej námahy 
- termálnych podmienok
- efektívnosti cirkulácie
- od spôsobu vysycovania po ponore

Z uvedeného vyplýva staré známe, že v
prípade dlhších alebo hlbokých ponorov
(prípadne ich kombinácie) absorbujú
tkanivá ľudského tela oveľa viac dusíka,
pričom jeho eliminácia potom trvá oveľa
dlhšie. Vice versa – krátky alebo plytký
ponor zaťažujú organizmus oveľa menej.
V oboch prípadoch teda vysycovanie
pokračuje aj po dosiahnutí hladiny, až
po úplnú desaturáciu.

Všetky štandardné bezpečnostné pravidlá
správania sa potápačov (NDL, maximálna
povolená rýchlosť výstupu, bezpečnos-
tná zastávka v 5 m/ 3 min atď.) počítajú
so skutočnosťou, že po vynorení sa na
hladinu, bude potápač dýchať vzduch s

normálnou hodnotou atmosférického
tlaku. S rovnakým predpokladom pracu-
jú potápačské tabuľky, počítače a ďalšie
pomôcky pre určenie výstupového
režimu. Potápača „pustia“ na hladinu tak,
aby sa inertné plyny nestihli prejaviť symp-
tomaticky.

Nebezpečné zníženie hodnoty tlaku 

Ak sa však potápač po ponore (rozumej
v čase, keď jeho tkanivá pokračujú vo
vysycovaní) ocitne v prostredí s reduko-
vanou hodnotou tlaku vzduchu hrozí mu,
že sa pôvodne neškodné „tiché“ bubliny
môžu začať negatívne prejavovať spo-
maľovaním krvného toku a tým aj zme-
nou kvality vysycovania.  

Potápač si takýmto spôsobom môže „uh-
nať“ DCS napríklad v prípade, že po
ponore cestuje späť domov autom cez ho-
ry alebo priesmyky vo vyšších nad-
morských výškách. Častejšie sa však
môže ohroziť vtedy, ak priskoro nastúpi
na let lietadlom. Kabíny bežných osob-
ných lietadiel sa z ekonomických príčin
pochopiteľne nepretlakujú na hodnotu
„normálneho“ atmosférického tlaku. Hoci
sa počas transkontinentálnych letov
presúva lietadlo vo výške cez 10.000

metrov, upravujú letecké spoločnosti tlak
v kabíne len na čosi cez 0,7 ATA. 

Prevencia

V záujme bezpečnosti je preto nutné pred
letom lietadlom, alebo jazdou do vrchov
zostať určitý čas na hladine mora alebo
v rovnakých tlakových pomeroch. Toto
opatrenie umožní elimináciu preby-
točnému dusíka a významne zvýši mieru
ochrany jednotlivca pred získaním DCS.

Napriek uvedenému je veľmi ťažké
presne kvantifikovať tento časový inter-
val. Počas 100 rokov dlhej histórie skú-
mania DCS a účinkov zvýšeného tlaku
na človeka vôbec, sa objavil celý rad
teórií, ktoré sa napodiv navzájom dosť
výrazne odlišujú. Na ich základe vznikli
doporučené pravidlá, kvantifikujúce
„bezpečné“ časové intervaly pred nás-
tupom do lietadla. Výskum dostal názov
Fly After Diving (ďalej FAD) a spomínané
doporučenia sa označujú ako bez-odle-
tový čas (No-Fly Time). 

Americké U.S. NAVY

V minulosti sa najmä potápači riadiacimi
sa tabuľkami U.S.NAVY pridŕžali pravid-
la, že pred zmenou nadmorskej výšky
(alebo iným spôsobom zníženia hodno-
ty okolitého tlaku pod 0,75 ATA) sa mu-
sia pri počítaní času povrchového inter-
valu dostať aspoň do tlakovej skupiny
„D“ uvedených tabuliek. Pochopiteľne,
že tieto pravidlá sa datujú ešte do min-
ulého storočia. Preto niet divu, že na-
jnovšie výskumy nepovažujú toto pravid-
lo za dostatočne konzervatívne.

Britský BSAC

Na britských ostrovoch sa po dlhé de-
saťročia tradovalo, že cestovanie lietad-
lom v kabíne ktorého je tlak upravený na
výšku približne 1 500 – 3 000 m n.m. bo-
lo bezpečné po 2 hod pri bez-dekom-
presných ponoroch a 24 hod po ponoroch
vyžadujúcich si stupňovitú dekompresiu.
Napodiv (?!) tieto pravidlá vôbec nebrali
do úvahy dĺžku ponoru. Pochopiteľne
dnes je každému absolventovi základ-
ného kurzu potápania OWD jasné, že
zatiaľ čo v u krátkeho bez-dekompres-
ného ponoru by 2-hodinový interval
postačoval, istotne by nevyhovoval v prí-
pade dlhých a hlbokých ponorov.

Švajčiarska škola

Švajčiarske tabuľky prof. Buhlmanna a ich
deriváty špecifikujú povrchové intervaly
ako “čakací“ (stojný) čas, v kvantifiko-
vanej numerickej podobe. Jeho hodno-
ta priamo závisí aj od dĺžky pred-
chádzajúceho ponoru. Podľa týchto
tablárnych schém môžeme po krátkom
ponore letieť skôr než po dlhom. 

Článok si môžeš dočítať na SCUBA.SK:
www.scuba.sk/training/nobubbles_fad.php

Lietanie po potápaní - FAD



Súostrovie Malta, sa
nám z akýchsi
neznámych príčin dl-
ho vyhýbalo. A pri tom

môžeme ostrovy Malta, Comino a Gozo
zaradiť medzi najobľúbenejšie des-
tinácie európskych potápačov. Ale
naveľa došlo aj na Maltu a tak sme kon-
com októbra sedeli v lietadle z Viedne
do Valetty. Už samotná cesta bola
zážitkom, keď sme najskôr opúšťali
pevninu priamo nad chorvátskym
Šibenikom a videli vodopády Krka ako
na dlani. Nasledoval prelet cez
Jadranské more, kúsok Talianska, opäť
more a potom už len Sicília a klesanie
na Maltu. Len dvojhodinový let bol pre
nás prvým prekvapením zájazdu.

Ostrov

Po prílete sme si zasa uvedomili, že
Malta, ktorá je dnes členom EÚ a ako
platidlo používa Eur je vlastne celkom
maličký ostrov s priemerom len čosi
cez 20 km. Aj keď mapa ostrova podľa
názvov zobrazuje, že na jeho povrchu
je niekoľko miest a dedín, my sme počas
cesty z letiska mali pocit že ide o jeden
útvar. Z rádia šoféra nášho minibusu sa
medzi celosvetovo populárnymi hitmi
rinul zvláštny jazyk, ktorý nám pripomí-
nal zmes portugalčiny, arabčiny a tal-
iančiny. Ale veď koniec-koncov tam je
Malta geograficky umiestnená. No a
keď šofér zodvihol telefón, zacítili sme
čosi aj z gréckeho jazyka.

Organizácia potápania

Na Malte majú logistiku potápania v
celku obstojne zvládnutú. Ráno nás
vyzdvihli pred hotelom, odviezli na zák-
ladňu, kde sme nafasovali bedničku a
olovo. Naše fľaše už boli medzitým
naložené na korbách pick-upov. Odtiaľ

sme sa premiestňovali na pomerne
krátke vzdialenosti k potápačským
lokalitám. Na ostrove sa potápa spô-
sobom, keď sa z jedného miesta real-
izujú dva ponory. Zvyčajne jeden je
„prírodný“ a druhý „vrakový. Nikdy
nechýbalo parkovisko s toaletami ani
stánok s občerstvením, kde sme si
medzi ponormi pochutnávali na send-
vičoch a anglickom čaji. Autami, re-
spektíve trajektom nás zaviezli aj na
susedný ostrov Gozo, kde sme ab-
solvovali dva krásne ponory. A na do-
plnenie celkovej mozaiky, sme dva
ponory realizovali z rýchleho nafuko-
vacieho člna. 

Charakter ponorov

Pod „prírodným“ ponorom chápu mi-
estny ponor na stene, popri podvod-
ných vežiach, v tuneloch či iných
skalných útvaroch. Brehy celého
súostrovia sú nad a pochopiteľne aj
pod vodou veľmi členité a tak vo väčšine
prípadov niet núdza o ponory typu pre-
liezania rôznych komínov a kaňonov.
V prípade „vrakových“ ponorov sme
potápali spravidla vraky, ktoré boli úmy-
selne potopené pre potreby potápačov.
Vždy boli len kúsok od brehu, v hĺbke
do 30 metrov a upravené tak, aby aj ich
penetrácia nebola príliš nebezpečnou.
Ozajstné, rozumej prirodzeným spô-
sobom ponorené vraky sú poväčšine
ďalej od brehu, dosažitelné len z plavid-
la a vo väčších hĺbkach.

Voda a jej obyvatelia

Čistota vody na Malte bola pre nás veľ-
mi príjemným prekvapením, veď do-
hľadnosťou cez 25 metrov sa ostrovné
vody vyrovnajú aj väčšine tropických
destinácií. Aj teplota bola fajn. Tých 26
stupňov Celzia (na prelome októbra-

novembra) na displejoch našich počí-
tačov, sme pochopiteľne s vďakou oce-
nili. Zastúpenie a najmä množstvo
morských živočíchov vo vode v nás
však vyvolalo skôr pocity sklamania.
Rýb bolo pramálo a tak akékoľvek
porovnávanie s Cyprom, Sardíniou či
Korzikou vyšlo pre Maltu dosť biedne.
Jedine hádam obrovité hnedé medúzy
stáli za zmienku.

Jedlo na ostrove

Ani po dietickej stránke sme počas
nášho pobytu nič nezanedbali. Hneď
prvý deň sme sa zorientovali v prob-
lematike a skoncipovali jedálniček na
niekoľko večerov vopred. Ochutnali sme
postupne, mušle, kraby, kalamári aj
ďalšie plody mora. Nasledoval dusený
králik na zelenine s pravým domácim
chlebom. Na záverečnú večeru nás po-
hostili pravým konským mäsom
pripraveným „ťahaním“ dlhých 8 hodín.

Výlet po ostrove

Posledný deň nášho pobytu, keď sme
pred odletom v záujme kvalitného
vysýtenia sa pred odletom už nepotá-
pali, sme si prenajali minibus so
šoférom. Minibus bol fajn šofér nie, ale
nenechali sme sa znechutiť a navštívili
sme postupne katedrálu v Moste, his-
torické centrum v Mdine, hlavné mesto
Valettu, neolitické stavby v Hagar Qim
aj útesy Dingli Cliffs na južnej strane os-
trova. Posledné záblesky pred západom
slnka sme stihli pri detskom raji, v
skanzene Popey Village. Celkový dojem
z výjazdu bol pozitívny, schuti sme si za-
potápali, partia bola skvelá a na počasie
sa nezvykneme sťažovať.   

Ostrovy MALTA a GOZOOstrovy MALTA a GOZO



Jedným z najväčších
(a pre rekreačných
potápačov aj dosiah-
nuteľných) vrakov na

svete je pod cypruskou vlajkou kedysi
plávajúci tanker Milford Haven.
Potápanie a prehliadka tohto vraku sú
oprávnene považované za jedny z naj-
krajších a najúžasnejších skúseností,
aké prístrojové potápanie k vrakom
ponúka. 

Cesta a harmonogram
Do talianskeho Janova sa presunieme
individuálnou dopravou. Transport
ťažkého potápačského materiálu
zabezpečí naša CK. Predpokladáme
príjazd účastníkovvo štvrtok vo
večerných hodinách. Potápačskými
dňami budú piatok a sobota. V prípade
nepriaznivého vývoja počasia aj nedeľa.

Ubytovanie a strava
Bývať budeme v bežnom 3
hviezdičkovom hoteli s dvojposteľový-
mi klimatizovanými izbami s balkónom
a kúpeľňou. V rámci ceny budú raňa-
jky formou švédskych stolov. Obedy a
večere si musia účastníci zájazdu riešiť
individuálne.

História plavidla
Plavidlo Milford bolo postavené v lo-
deniciach v Cardize a odovzdané firme
Amoco v roku 1973. Išlo o impozantné

plavidlo s dĺžkou 334 ma šírkou cez 50
m. Bolo prvým z 4 kusovej série. V je-
ho 14-tich nádržiach bolo možné trans-
portovať až 230 000 t ropy. Poháňaný
bol dieselovými motormi s výkonom 30
000 HP a schopný plávať rýchlosťou 15
uzlov. V roku 1985 bol Amoco Milford
predaný spoločnosti Haven Maritime
Corporation a premenovaný na Haven.
Už pod libérijskou vlajkou putoval však
k ďalším, tentokrát gréckym majiteľom.
Počas Iracko – Iránského konfliktu v
roku 1988, bol tanker napadnutý irán-
skou fregatou a utrpel vážne škody.
Odtiahnutý bol do Singapúru, kde mu
opravili kotle, motor a kormidlo. Od roku
1990 bol späť na vode.

Požiar lode
8. apríla loď vezúca iránsku ropu do-
razila do Janova, kde vyložila časť svo-
jho nákladu. Potom Haven zakotvil v
prístave, čakajúc na ďalšie rozkazy. 11.
apríla ráno začala posádka s rutinným
manévrom prečerpávania časti nákladu
s cieľom upraviť plavebný ponor lode.
Prednými nádržami odrazu otriasol sil-
ný výbuch, po ktorom o pár min nasle-
dovala ďalšia explózia na korme a loď
zachvátil obrovský požiar. Námorníci
sa márne snažili s ohňom bojovať.
Nakoniec vzplanula aj nafta. Z posád-
ky sa zachránilo len 31 členov. Viacerí

uhoreli za živa a telo kapitána sa nikdy
nenašlo. Horiaca loď strácala obrovské
množstvo ropy a ešte tej noci sa začala
potápať. Jedny experti doporučovali
odtiahnúť plavidlo čo najďalej na
otvorené more a nechať ho tam klesnúť.
Iní chceli nechať Haven v plytkých
vodách, aby sa tým uľahčili čistiace op-
erácie.

Potopenie plavidla
Veliteľ prístavu Alati sa rozhodol pre
transport lode na otvorenú vodu. V
okamihu keď sa dostali na hĺbku prib-
ližne 500 metrov, nasledovala ďalšia
silná explózia a Haven stratil asi 80-
metrový kus provy. Zbytok bol vlečený
k pobrežiu neďaleko výbežku Punta di
San Martino medyi Arenyanom a
Cogoletom. Tu po dvoch dňoch obáv
spojených s možným katastrofálnym
únikom ropy do mora oheň náhle zha-
sol. 14. apríla 1991 Haven zahalený v
obrovských kúdoloch dymu zvolna
klesol ku dnu zanechajúc po sebe rozsi-
ahle ropné škvrny. Aj napriek sku-
točnosti, že veľa ropy zhorelo a nasade-
niu všetkých dostupných prostriedkov
v rátane plávajúcich zábran sa nafta
rozliala po okolitých plážach a spôso-
bila nevyčísliteľné škody.

Milford Amoco Haven dnes

Haven, respektíve jeho skrátený (asi
250 dlhý trup) dnes leží vo vzpriamenej
polohe na dne vo vzdialenosti jednej
námornej míle od pobrežia a je potá-
pačom voľne prístupný. Jeho trup sia-
ha do hĺbky 90 metrov, pričom horná
hrana plavidla sa potápa v hĺbke okolo
33 metrov.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná
o ponory na otvorenom mori a v hlbších
vodách patria zostupy na Havene do
kategórie pokročilého potápania. Horná
paluba a čiastočne odrezaný komín
(aby neobmedzoval plavbu veľkých lodí)
je časť, vhodná pre zdatnejších
rekreačných potápačov. Rôzne bóje a
laná ukotvené k palube vedú ku komínu
a korme, čím sa redukoval počet vážne-
jších nehôd, ktoré sa tu v minulosti stali.
Palubná nástavba má strechu v 33
metroch. Zakrýva mostík, pod ktorým sú
dôstojnické kajuty a ďalej dolu pokraču-
jú ubytovacie paluby.

Potápanie
V taliansku budeme spolupracovať s
miestnou základňou. Prvé ponory budú
plytšie, na zorientovanie sa na vraku tak
obrovských rozmerov. Na druhý (tretí)
deň sa potom ponoríme aj hlbšie.

Požiadavky na potápačov
Doporučovanou kvalifikáciou a tým aj
predpokladanou úrovňou skúseností je
pokročilý certifikát technického potá-
pania na úrovni Advanced Nitrox Diving
a Dekompreného potápania . V záu-
jme dlhších časov na dne, celkom iste
použijeme aj zmesi plynov. Povinným
je potápačské poistenie a lekárska
prehliadka nie staršia ako 6 mesiacov.

Ďalšie informácie žiadaj na:
travel@aronnax.sk

Pozývame potápať vrak HAVEN v Taliansku



Aj laici a jedinci, ktorým
je potápanie celkom 
v ponorke“ vedia, že
potápači si užijú s uša-

mi svoje. Táto ozdoba hlavy, ktorá okrem
možnosti zavesenia si dioptrických oku-
liarov, slúži aj ako jeden z našich
zmyslov na počutie, nám občas dáva pri
potápaní pekne zabrať. 

Ale voda má v podstate zmysel pre
demokraciu. Starí, mladí, ženy, deti, za-
čiatočníci aj pokročilí – nikto z nás ne-
dokáže oklamať fyzikálne zákony a tak
cestou do hlbín všetci poctivo hltáme,
fúkame či inak sa snažíme vyrovnať
tlak. Pravdepodobne každý z nás už
zažil ten pocit, kedy ho niektoré z uší
sklamalo a musel predčasne opustiť
miesto ponoru. Aby takýchto chvíľ bo-
lo čo najmenej - zopakujme si niektoré
tajomstvá účinného vyrovnávania tlaku.

Na začiatok trocha anatómie

Medzi dutiny ľudského tela patria aj
priestory stredného ucha. Od okolia ich
oddeľujú tenká membrány, nazývané
„ušné bubienky“. Počas zostupu sa 
tieto vplyvom postupne sa zvyšujúce-
ho tlaku vydúvajú smerom do vnútra,
kde vzniká relatívny podtlak. Uši, re-
spektíve jemné štruktúry v okolí stre-
doušnej dutiny môžeme začať pociťo-
vať aj v pomerne malej hĺbke, ihneď po
zanorení. 

Už niekoľko decimetrov pod hladinou sa
ozvú ku slovu naše bubienky. Zo zači-
atku je to len „pocit“ ich prítomnosti. S
nárastom výšky vodného stĺpca nad
nami sa „pocit“ začína meniť na jemný
tlak, ktorý sa postupne mení na do-
biedzavú až nepríjemnú bolesť.
Začínajúcim potápačom tak hydrosta-
tický tlak pridáva 

ďalšiu zručnosť, ktorej osvojenie si je 
v procese priúčania sa potápačskému
umeniu nevyhnutné. Dutina stredného
ucha je v spodnej časti spojená úzkym
kanálikom – Eustachovou trubicou 
s nosohltanom. Práve toto tunelové pre-
pojenie umožňuje potápačom vy-
rovnávať tlak v dýchacích cestách (v
ktorých je tlak vyrovnávaný pružnosťou
hrudníka, alebo mechanizmom regulá-
tora) s tlakom okolia a návrat ušného bu-
bienka do normálnej polohy.

Ako na to

Začiatočníci považujú za najjednoduchší
spôsob vyrovnávania tlaku tzv. Valsalvov
manéver. Jeho realizácia predpokladá
stlačenie nosových krídiel prstami a
následné vytvorenie pretlaku akýmsi
„fúknutím“ proti odporu upchatých
dýchacích ciest. Na dosiahnutie že-
laného „cvaknutia“, ktoré spolu s uvoľ-
nením nepríjemného pocitu v ušiach
signalizuje úspešné vyrovnanie tlaku
stačí len slabé „pretlačenie“. Intenzívne
fúknutie, ktoré je charakteristické pre
nováčikov môže byť nielen kontrapro-
duktívne, ale aj poškodiť sluchové
orgány. 

Príliš silné zovretie ozdoby tváre prsta-
mi zase vedie k potrhaniu jemných
cievok v nose, čo sa prejaví krvácaním
do masky a väčšinou po vynorení
značne vyplaší potápačského partnera.
Niektorí potápači trpia počas lodných
potápačských safari často na zápaly
uší. 
Dnes už vieme, že veľa krát za týmto
ochorením stojí práve Valsalvov spôsob
vyrovnávania tlaku, kedy sú často nečis-
toty a choroboplodné zárodky ( je ich v
nosnej dutine neúrekom) doslova
„prepasírované“ cez Eustachovku do
oblasti stredného ucha. 

Ďalšou nevýhodou sa javí aj sku-
točnosť, že potápač si pri manévri
potrebuje pomáhať rukami. Jeho
použitie tiež nie je možné v prípade
niektorých celoobličajových masiek
či helmových potápačských zari-
adení.
Skúsenejší potápači radšej použí-
vajú Frenzlov spôsob vyrovnávania
tlaku. Jeho princíp spočíva v po-
sunutí jazyka na horné podnebie so
súčasným prehltnutím na prázdno.
Tento vzhľadom na naše uši veľmi
ohľaduplný manéver nevyžaduje po-
moc rúk. Rozhodne stojí za to si ho os-
vojiť, pretože je veľmi efektívny.

Dobrý spôsob je ten, ktorý .....

Ďalším spôsobom ako sa vysporiadať
s ušným bubienkom je pohyb sánkou.
Po jej predsunutí vpred sa pootvoria
ústa, alebo sa čeľusťou hýbe nadol či
do strán, až pokiaľ nepríde pocit úľavy.
Menšia časť potápačskej populácie si
prispôsobila niektorý z uvedených spô-
sobov, alebo používa ich kombinácie
spojené s rôznymi pohybmi hlavy, poťa-
hovanie ušného bolca alebo zívanie.
Aj tu, podobne ako v mnohých iných prí-
padoch platí: „dobrý spôsob je ten, ktorý
funguje.....“.

Ďalšie triky

Potápač by sa mal pokúsiť vyrovnať
tlak po prvý krát už na hladine. S pro-
gresom do hĺbky by nemal dopustiť aby
došlo k prílišnému natiahnutiu ušného
bubienka, čo by mohlo sťažiť manéver
vyrovnávania tlaku. Dôležitá je pravidel-
nosť. Najlepšie je túto činnosť vykoná-
vať s akýmsi predstihom a najmä dôk-
ladne. Hĺbkový interval potreby vy-

rovnávania tlaku je individuálny. Sú
potápači, na ktorých čaká tento manéver
už po pár decimetroch, iným šťastlivcom
stačí pregĺgať sotva raz za dva metre.
Potrebná frekvencia sa môže aj u toho
istého potápača vplyvom rôznych fak-
torov dosť výrazne líšiť. Môžu nimi byť:
teplota vody, momentálna forma,
zdravotný stav, konfigurácia výstroja
alebo charakter ponoru.

Keď to nefunguje...

Ak potápač nemôže ani na opakovaný
pokus vyrovnať tlak, mal by dodržať
nasledovný postup: 
- Po prvé. Najskôr bezpodmienečne za-
staviť ďalšie klesanie získaním neu-
trálneho vztlaku, pridŕžaním sa lana,
steny kotevnej reťaze či iného refer-
enčného bodu. 
- Po druhé. Potom by mal zaužívaným
signálom upozorniť svojho partnera na
problém.
- Po tretie. Následne vystúpiť o kúsok
vyššie až na hĺbku, v ktorej pominie
nepríjemný pocit v ušiach. Tu sa môže
opäť pokúsiť o vyrovnanie tlaku. Ak je
pri tom úspešný, môže ďalej pokračo-
vať v zostupe.

Uši, tlak a potápanie





Vonkajší vzhľad

Xeo meria 6,4 x 5,5 x
3,8 cm, čo ho v

kategórii “technických” počítačov
zaraďuje skôr medzi kompaktné prístro-
je. Jeho puzdro istotne nepatrí medzi el-
egantné, ale na druhej strane podfarbuje
“technický” ráz počítača. Sklíčko dis-
pleja je vyrobené z minerálneho skla
odolného proti poškrabaniu. 

Už na prvý pohľad zaujme Xeo veľký-
mi znakmi na displeji, zobrazenými
tučným a farebným písmom pre po-
hodlné čítanie. Xeoje dodávaný svojmu
novému majiteľovi v sade, v ktorej
nechýba „klasický“  remienok na
zápästie, ale aj gumičky pre upevnenie
spôsobom, akým sa nosia prístroje v ko-
munitách technických potápačov.

Poklepávanie

Zastavme sa ďalej pri ovládaní prístro-
ja Liquivision Xeo, ktoré hádam
nemožno nazvať lepšie ako “poklepá-
vanie. Už v minulosti som potápal s
americkým počítačom značky Cochran,
na ktorom sa “poklepávaním” zapínalo
osvetlenie displeja. Nemôžem tvrdiť,
že by som v tých časoch bol nadšený
uvedenou funkciou, preto som si radšej
nastavil trvalé podsvietenie, ktoré fun-
govalo skvele. Možno preto som spoči-
atku pomerne skepticky pristupoval aj
ku kanadským počítačom od firmy
Liquivision a ich systému ovládania
“poklepávaním”. 

V prvom rade bol rozdiel v tom, že na
prístroje Liquivision sa “klepe” len prsta-
mi a to vždy po tej strane, ktorá zod-
povedá želanému pohybu v menu.
“Poklepanie” po vrchnej hrane, zna-
mená pohyb smerom nadol (a vice ver-

sa “poklepanie” na spodku - posúva
kurzor nahor). Pohyb zo strany, zna-
mená možnosť vstupu do menu konkrét-
nej položky.

So svojimi jasnými farbami na displeji,
pripomína Xeo skôr počítačovú hru.
Preto je viac ako pravdepodobné, že
budeš objavovať zákutia pohybu v menu
hoci aj ležiačky potme večer v posteli,
počas svojho prvého zájazdu za potá-
paním. 

Počítač sa do života prebúdza serious
troch krátkych, po sebe nasledujúcich
poklepnutí. Ak má jeho uží-
vateľ pocit, že by ho mo-
hol zapnúť nevedome,
môže vymeniť 3 pok-
lepy za 5. 

Nastavovať sa dá
aj potrebná sila,
respektíve senzi-
tivita úderov. Ča-
som si na ovlá-
danie zvykneš a oceníš sku-
točnosť, že počítač nemá žiadne tlačidlá,
ktoré by mohli odpadnúť a stratiť sa na
palube.Xeo sa aktivuje cez internet,
pričom záruka začína bežať okamžikom
aktivácie.

Nastavenie prístroja

Počítač má obrovské množstvo alter-
natívnych variantov nastavenia. Xeo
poskytuje alternative automatického stl-
menia žiarivosti displeja, podľa intenz-
ity okolitého prostredia. V tropických
vodách s ním preto napríklad nebudeš
oslňovať svojho partnera v plytkej a
ešte slnkom ožiarenej časti ponoru.
V trimixovom režime, sa dá prístroj nas-
taviť na 10 rozličných zmesí plynov. V
CCR režime zasa fixné set-pointy. Xeo

ti dá unikátnu možnosť vlastného prispô-
sobenia si displeja. Napríklad čas, môže
byť vyjadrovaný v hodinách a minútach
alebo len v minútach. 
Pre výpočet dekompresie používa
Buhlmannov ZH-16C algoritmus. Xeo
ponúka sadu faktorov v dekomprených
nastaveniach, ale nedoporučujeme ni-
mi manipulovať v prípade plne nerozu-
mieš všetkym dôsledkom takéhoto ko-
nania. Aj v tomto prípade bude lepšie
ak svoj “názor” skonzultuješ s manuálom
alebo vysvetlením na webe. Za

samozrejmý sa dnes po-
važuje aj vstavaný
plánovač ponorov.

Nastaviť sa pocho-
piteľne dajú maximálne

hodnoty PO2 ponoru,
použitého plynu či max-

imálna narkotická hĺbka (END
= Equivalent Narcotic Depth).

Užívateľ si môže zvoliť imperiálne
alebo metrické jednotky podľa toho, na
akú sústavu je zvyknutý. 

OLED displej a batérie

OLED, je skratka anglického výrazu =
Organic Light Emitting Diode Display. A
skutočne, obrazovka prístroja je skvele
čitateľná aj v úplnej tme a to zo širokého,
až 170 stupňového spektra uhlov.
Displej aktívne svieti a tak nie je potreb-
né zložito aktivovať podsvietenie, ale v
prípade potreby sa stačí na displej len
pozrieť. Túto funkciu istotne ocení každý
potápač a to nielen pri natáčaní a pod-
vodnej dokumentaristike. 

Tak ako iné výrobky od Liquivision, aj
Xeo prichádza v krásnych farebných a

neskutočne žiarivých tónoch. Xeo použí-
va unikátny keramický tlakový sensor.
Pretože z celej jednotky sa len len
ochranná zátka puzdra batérie priamo
stýka s okolitou vodou, je predpoklad,
že prístroj bude vzhľadom na tesnosť
extrémne spoľahlivý. Výrobca tiež udá-
va bezpečnú hĺbku nasadenia až do
200 metrov.

Pochopiteľne sveteľnosť displeja nie je
zadarmo, a počítač má aj patričnú
spotrebu energie. Čerpá ju zo 6
voltových líthiových batérií ER1 6V.
Užívateľ počítača si ich na rozdiel od
mnohých konkurenčných produktov za
minimálny čas a celkom bez problé-
mov vymení aj sám. 

Niekoľko drobností

Čas ponoru je meraný s presnosťou na
sekundy, pričom stopky je možné v
priebehu ponoru opakovane resetovať.
Prístroj ponúka aktuálny výpočet
priemernej hĺbky ponoru, taktiež s
možnosťou nulovania v ktorom koľvek
okamihu. Logbook ma tiež funkciu
poznámok a počítač poskytuje celú
škálu optických varovaní. Jeho pamäť
má kapacitu prakticky na neobmedzený
počet ponorov.
Medzi priamych konkurentov počítača
Xeo patria napríklad tiež VRX OLED či
americký Shearwater Predator. 

Ako kúpiť ?

Cena na slovenskom trhu sa pohybuje
okolo 700 Eur. Počítač si môžeš za-
kúpiť u oficiálneho slovenského dealera
spoločnosti Aronnax s.r.o. so sídlom v
Bratislave prostredníctvom jej e-Shopu.

Počítač Liquivision XEOPočítač Liquivision XEO



Poloha: útes pri
myse Velo Dance

Hĺbka: 3 – 25 m
Zaujímavosti: kaver-

na s prislúchajúcou jaskyňou 
v skalnom masíve 

Ponor na tejto lokalite patrí k takzvaným
„nezabudnuteľným“. Do pamäte potá-
pača sa istotne nezapíše bohatstvom
morskej fauny, na ktorú je Jadran ako je
všeobecne známe reklatívne chudobný.
Na stránke v potápačskom denníku však
nebudú chýbať osobné dojmy v podobe
výrazov ako: „monumentálne“, „gi-
gantické“, „kolosálne“ či poeti napíšu 
priam „gargantuovské“.

Vela špilja / Veľká jaskyňa je najvzdi-
alenejšou lokalitou, na ktorú z nášho
polostrova Prišćapac chodievame.
Zaujímavá je pre nás hneď z niekoľkých
hľadísk. Po prvé preto, že hlavná stena,
na ktorú si zvyčajne po zakotvení člna
musíme vyplávať až niekoľko desiatok
metrov, je v tomto prípade hneď pod čl-
nom a v tesnej blízkosti brehu. Po druhé,
priamo z jej úpätia v hĺbke 24 m, sa dvíha
vstupný portál ozrutnej kaverny. Kavernou
(poslovenštený výraz z anglického “ca-
vern”) nazývame vstupný sál jaskyne.
Ponor začíname ukotvením sa. Už sme
spomenuli, že približne v hĺbke 7-8 metrov
začína podvodná stena týčiaca sa nahor
k hladine z hĺbky 28-30 metrov. Po
rovnobežnom plávaní s líniou steny a
prezeraní jej absolútne vertikálnej charak-
teristiky sa dostávame po 10 – 12 min 
k jej prudkému zalomeniu.

Aby bola scenéria vizuálne “dokonalá”,
je totiž vstup do pažeráka Veľkej jaskyne
akoby “za rohom”, čo po naplávaní si zo
západnej strany spôsobí šokovité
prekvápko. Ponor presne tak aj vedieme! 
Prakticky celú výšku steny, ktorú sme od

začiatku ponoru potápali, zaberá vstup-
ná brána impresívnej jaskyne, do ktorej
sa takto dá vplávať v hĺbke asi 14 metrov
pod hladinou. Pochopiteľne, nad hornou
hranou portálu je ešte zopár metrov ka-
mennej hmoty.

Šírku vstupného otvoru odhadujeme na
jeho základni pri dne na dobrých 60
metrov. V prípade podobnej jaskyne
Cathedral na výbežku Rt Ključ, sme jej
vstupnú bránu ilustrovali príkladom, že sa
do nej vojde naraz hoci aj niekoľko au-
tobusov. Ak by sme sa chceli pokúsiť o
podobné prirovnanie u Vela Špilji, museli
by sme si asi pomôcť niektorými s tých
tými obrovitých mechanizmov, aké
poznáme z revírov povrchovej ťažby uh-
lia. Tu spomalíme a pokúšame sa
preniknúť tmou, ktorá z tlamy jaskyne
priam vyžaruje. Po tom, čo si naše oči
privyknú na temnotu, opatrne vplávame
do jej predsiene. Pred nami sa odkryje vs-
tupný kuloár. Jeho rozmery ho radia na
popredné miesto medzi jadranskými pod-
vodnými jaskyňami. Akosi intuitívne sa
držíme v rovnakej hĺbke v akej sme do
priestoru z ľavej strany vplávali.

Vstupný portál má na priereze takmer
ideálne bochníkovitý tvar, zatiaľ čo vnú-
torný objem sa približuje ku guľovitému
tvaru. Výška kaverny je minimálne 18 m
a dĺžka približne zodpovedá jej šírke.
Ponor je vedený vo vnútri kaverny v hĺbke
približne 15 – 16 metrov, čo je asi optický
stred priestoru. Veľkosť tejto skalnej
„bubliny“ vynikne až vtedy, keď rad po ob-
vode sa „plaziacich“ potápačov vytvorí
svetelného hada. Až v pomere k dĺžke tela
potápača spolu s jeho kuželom svetla
vyniknú jej proporcie. Čím viac potá-
pačov, respektíve čím viac bateriek je v
kaverne, tým krajší bude pohľad na jej
útroby. Skúsenejší potápači možno skúsia
namiesto horizontálneho plávania v konš-

tantnej hĺbke po obvode, náročnejšie
“cirkulárne” oboplávanie kaverny po línii
bôkorysu s rozdielnou hĺbkou.

Väčšina potápačov si pochopiteľne
všimne v zadnej časti vľký zával z ka-
menia, ktorý tvorí akési návršie, ktorého
vrchol je len v 15 metrovej hĺbke. Za ním
však končí zóna kaverny a začína oza-
jstné speleopotápanie. Do útrob jaskyne
sa preto z pochopiteľných príčin príliš
netlačíme. S primeraným výstrojom a
výcvikom je možné zával prekonať a pre-
plávať až na koniec jaskyne, ktorá
pokračuje ďalšími približne 80-timi me-
trami. Jaskyňa má tvar akejsi členitej
pančuchy, s priamym smerovaním do
vnútra skalného masívu. Jej boky sú za-
krivené s občasnými absidami, pričom sa
jej chodba postupne zužuje. Spolu s
našou „bublinou“ tak Vela špilja od vchodu
s otvorenou vodnou hladinou dosahuje
dĺžku zhruba 110 metrov. Pri  dobrej
viditeľnosti (a pochopiteľne za dňa), je aj
z najvzdialenejšieho miesta ponad ka-
menný zával vidieť slabý svit vchodu.

Cesta späť na otvorenú vodu znamená
znova zažiť ten neuveriteľný a určite nie
všedný pocit začiatku, narodenia sa či ho-
ci aj zmŕtvychvstania ak chceš….. Určite

sa von neoplatí ponáhľať. Paleta, z ktorej
bola namiešaná modrá farba vchodu,
musela byť mimoriadne bohatá na sýte
odtiene tyrkysovej. Po tom, čo vyplá-
vame von z jaskyne, zahneme na vý-
chodnú stranu. Druhú časť ponoru
strávime na kolmej podvodnej stene.
Späť k člnu sa vraciame na hrane masívu,
čo je pohľad, sám o sebe nevšedným.
Neskoršie hľadanie chobotníc v emen-
tálovito deravom podloží pod našim čl-
nom, je už len rutinou. Nechá pokojne
dozrieť myšlienkam a zážitkom z tejto
veľkej kaverny.
Aj keď je Vela Špilja pre nás najvzdi-
alenejšou lokalitou ktorú navštevujeme,
jazda člnom na výbežok netrvá za ideál-
nych podmienok dlhšie ako 20 minút a
ponor na nej rozhodne stojí za to! 

www.priscapac.eu

Lokalita - Velja Špilja



Ponor na
golfovom

ihrisku
Už si nepamätám kde som čítal o
chlapíkovi, ktorý sa živí tým, že obieha
golfové ihriská a vyberá z nich loptičky.
Nápad sa zanoriť do mútnych vôd
takéhoto jazierka sa mi zapáčil a tak
sondoval možnosti. Nakoniec na-
jschodnejšou cestou, sa stala možnosť
ponoru na golfovom ihrisku v neďalekom
Hainburgu. Tak sme sa jeden októbrový
piatok, keď bolo riadne pod mrakom
(vraj malo byť za takého počasia menej
golfistov) vybrali štvorica odvážnych
„ball hunterov“ a dvaja „saporťáci“ za
hranice do susedného Rakúska. Pri
Clubhose nás čakal „Šidlo“ – naša spo-
jka aj s direktorom, ktorý nás ihneď po
zvítaní sa zaviedol na pľac. Bolo ním
jazierko, oveľa menšie ako som čakal.
Naproti tomu sme prekvapujúco pri kra-
ji videli dno až do 50-60 centimetrovej
hĺbky. A aj z hladiny bolo vidieť zopár
niekoľkokilových kaprov. Na našu
otázku, aký veľký úlovok môžeme
očakávať odpovedal, že v tej miniatúrnej
vodnej ploche ich budú tisíce. Trocha
sme o tom pochybovali, no napriek to-
mu sme sa začali súkať do sucháčov.
Po ustrojení sa, sme sa nezabudli odfotiť
na greene vedľa zástavky. Asi som nie-
len ja tušil, že keď z tej bačorinky
polezieme von, tak nebudeme práve
najčistejší. Prvá bola vo vode Bea a
prekvapila niekoľkými citosloviami, ktorý-
mi komentovala teplotu vody. Napred
sme ju posielali aj preto, lebo sme dú-
fali, že sa jej podarí nafotiť aspoň jed-
nu golfovú loptičku pod vodou. Keď
som sa dostal pod hladinu aj ja pochopil
som, že údaj o „pár tisícoch“ loptičiek
vo vode rozhodne nebol prehnaný.

Loptičky vykúkali z pod sedimentu ako
šampióny na dobre hnojenej lúke. Začal
som ich jednu po druhej zbierať do
sieťky. Šlo to svižne a tak keď som vys-
túpal na hladinu a priplával k nášmu
podpornému teamu, aj moji parťáci už
mali prvú sieťku plnú. Hádam len naši
„technici“ zostali prekvapení, ako málo
miesta majú na lodi. Ako tie ich všetky
„krámy“ zavadzali a aký veľký je rozdiel
medzi potápaním z brehu na Guláške
a reálnym potápačským terénom na
mori. Istotne bol pre nich výstup na ho-
jdajúce sa plavidlo po úzkom rebríku, či
príprava na obmedzenom priestore do-
brou školou. Potápanie to pravdaže
nebolo bohvieaké. Viditeľnosť mizerná,
dno kalivé, občas malá rybka, ale v
podstate som bol rád, že sa mi tie väčšie
kapre radšej neukázali. Neviem ako by
som pri polmetrovej viditeľnosti pri dne
zareagoval ak by sa náhle zjavil. Videl
som len zopár menších karasov bielej
farby. Ale zbieranie bola zábava!
Postupne som si vyvinul „ideálnu“ tech-
niku zbierania. Bolo to ako hra v pexe-
so. Ešte pred tým, ako som zodvihol z
dna prvú loptičku, musel som si za-
pamätať pozície 3-4 ďalších. Potom
som uchopil prvú a oblak sedimentu sa
postupne šíril všetkými smermi, takže
tie ďalšie som bral do dlaní už len po
pamäti. Nasledovala fáza prehrabáva-
nia sa v kale za nulovej viditeľnosti.
Takto sa mi samozrejme dostalo do
vaku aj zopár kamienkov podobnej
veľkosti a tvaru ako golfové
loptičky.Vôbec sme netušili, že jestvu-
jú aj žlté, ružové, či oranžové!
Najcennejší nález vytiahla z pod vody
Beata, keď našla aj jednu golfovú palicu.
Pomerne svižne sme nazbierali každý
aspoň 5 vakov loptičiek a prišiel čas
vyliezť z vody. Jazierko bolo ........

Záver príbehu nájdeš na: 
www.aronnax.sk/klub/potapali_sme_golf.php

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

Tak si tu čakáme na odpal .....

Inzerát v potápačskom magazíne
Atraktívny mladý muž, hľadá potápačskú partnerku s člnom, pre spoločné tráve-
nie voľných chvíľ. Prosím, pošli fotografiu člna! 



Seminár: Nehody v potápaní

5 tipov na akcie centra Aronnax - zima 2013
Vianočné trhy, Aronnax Bratislava
7. december 2013
Na ohmatanie bude viac než 1000-ka položiek od
špičkových svetových výrobcov. Ale prím budu hrať
skôr darčekové predmety, suveníry a ostatné doplnky.
Svoje zastúpenie bude mať aj potápačská móda a re-
cesia. Istotne tu nájdeš ten "pravý" darček pre partnera.

Uloženie stromčeka, Senec
20. (21). december 2013

Ten istý stromček, ktorý ukladáme do vody tesne pred
Vianocami, si neskôr 6. januára na 3 kráľov aj vytiahneme
z pod vodnej hladiny. Občas naň navešiame krmivo pre
ryby, občas vianočné ozdoby. A samozrejme nechýba
Vianočný prípitok po ponore! 

Ponor 3kráľový, Senec
6. január 2014
Klasika a pevný termín v našom kalendári akcií. Zima
nezima, ľad či otvorená voda, ozdobený stromček, ktorý
uložíme do vody pred Vianocami vytiahneme von práve
na 3 kráľov. Varené víno a jablková štrúdľa. Fajn akcia!
www.aronnax.sk/klub/usporiadali_sme_3kralovy_ponor.php

Aronnax Apnea Cup, Lafranconi
18. január 2014

7. ročník populárnych pretekov družstiev v prekonávaní
25-metrových úsekov na nádych. Okrem kategórií profe-
sionálov, amatérov budú plávať aj juniori, masters (nad
45 rokov) a pravdepodobne aj ladies. 
www.aronnax.sk/klub/apnea_2014.php

Klubová vianočná besiedka, Aronnax
21. december 2013

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!

Zdá sa, že nami organi-
zované semináre sa už
uchytili v mysliach a
diároch potápačskej

verejnosti. Po tom, čo sme zrealizovali
stretnutia na tému: SUCHÉ OBLEKY a
CHLAD, sa viac než 40 poslucháčov
zišlo v novembri na seminár s vážnou
témou - NEHODY V POTÁPANÍ. Najmä
zásluhou skvelých spíkrov (prof.
Novomeský, Ing. Piškula, MUDr.
Skoumal, p. Kubička.....) a dobrej or-
ganizácie našich skončil seminár úspe-
chom. Prednášalo a diskutovalo sa až
do neskorých večerných hodín.
Seminár poskytol nové zamyslenia sa
nad spôsobom akým potápame, položil
otázky nad kvalitou výcviku a poskytol
cenné rady, aby nedochádzalo  k ne-
hodám. Len tak ďalej priatelia!


