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Novinky 
z prostredia
potápačského 
centra a klubu Aronnax

Na Korčuli - bezo zmenyNa Korčuli - bezo zmeny

Často počúvame, že by si aj potápal, ale
niet s kým. My v Aronnaxe sa dom-
nievame, že je to len výhovorka. Na
podčiarknutie tohto tvrdenia organizu-
jeme minimálne raz mesačne akciu
väčšieho formátu, spojenú s potápaním
na lokalite v blízkom okolí.
Pochopiteľne nejde len on potápanie.
Máme radi spoločnosť iných, ktorým
táto aktivita taktiež učarila. A potom - s
pribúdajúcim vekom, je pre nás často

Vlastne som sa do tohto úvodníku chys-
tal napísať čosi o aktuálnych ZMENÁCH
na našej základni v Prišćapac na ostrove
Korčula. Mal som v pláne spomenúť
predĺženie diaľnice takmer až po Ploče,
výmenu a zavedenie nového trajektu
plávajúceho z Drvenika do Dominče či
šťavnato písať o nových dobrotách 
v jedálnom lístku našej Pizzerie. Bol
som tak trochu nachystaný aj prikrášliť
niektoré skutočnosti a vykresliť ich 
v ružovejších farbách. Ale náhle som si
uvedomil, že ani miestne obyvateľ-

stvo, ani my (už takmer naturalizovaní)
v Chorvátsku na povolenie pracujúci,
vlastne po žiadnych veľkých zmenách
netúžime. Všetci totiž dobre vieme, že
to čo dnes nazývame „civilizačným
pokrokom“ je pre dovolenkárov v mno-
hých prípadoch len   potlačením toho,
čo si na Korčuli najviac ceníme. 
Pokoj, kľud a ospalú atmosféru tohto 
rajského kúta mediteránu. Preto s ra-
dosťou konštatujeme, že u nás 
v Prišcapaci všetko bezo zmeny!

Robert Korim 

viac než športová zložka, dôležitejšou
náplňou GASTROTURISTICKÁ časť
týchto podujatí.
- V júni sme absolvovali NOČNÉ
POTÁPANIE na Guláške, 
- v júli to bolo PRÚDOVÉ POTÁPANIE
- a na august sme si pripravili HLBOKÝ
PONOR v maďarskom Hegyeshalom,
- v septembri potom organizujeme
preteky v ORIENTAČNOM POTÁPANÍ.
Tak sa nevyhováraj a potápaj! 

Potápaj s klubom

Potápačské 
poistenie

DAN - Divers Alert Network, patrí 
v potápačskej komunite k najbežne-
jším. Súčasne je u nás aj v zahraničí
široko akceptované. Jestvujú krajiny,
kde nič iné nevyžadujú a DAN sa stal
synonymom pre produkt potá-
pačského poistenia. Priznávame, že
aj my v ARONNAX máme s DAN
niekoľko veľmi pozitívnych skúseností.
DAN Europe tento rok zmenilo svoje
portfólio poisťovacích produktov.
Zmenili sa aj názvy. Bývalému BM -
Basic Membership teraz zodpovedá
takzvaný Bronzový stupeň, ktorý aj
napriek tomu, že je ekvivalentom BM
o niekoľko Eur zlacnel.
Novinkou je aj rodinné členstvo tzv.
Family membership, ktoré je výhodné
najmä pre rodiny s väčším počtom
certifikovaných potápačov. Jeho
výhodou je tiež skutočnosť, že
všetkým členom rodiny poskytuje aj
bežné poistenie liečebných nákladov
v zahraničí.
A záverom poznámka pre všetkých
Inštruktorov a Divemasterov - váš 
aktivny štatút je platný len s adekvát-
nym poistením zodpovednosti, ktoré
viaceré produkty DAN ponúkajú.
O uzavretí poistenia DAN sa informuj
u našich pracovníkov na:

centrum@aronnax.sk0903 228 688,   www.aronnax.sk ,  centrum@aronnax.sk  
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Našu požičovňu hľadaj v rámci
Potápačského centra Aronnax, v "Garáži"
na Gaštanovej ulici 15 v Bratislave.

Popis cesty k nám nájdeš napríklad aj  na:
www.aronnax.sk/kontakt/lokalizacia_centrum.php
Hľadaj zvonček označený červenou
nálepkou so symbolom potápačskej 
zástavy. Je hneď napravo od vchodu.
Vítaný si kedykoľvek nás tam nájdeš !

Aj keď má naša požičovňa k dispozícii
dostatok kvalitného potápačského ma-
teriálu a techniky, bude jednoduchšie,
ak si žiadaný  materiál objednáš prostred-
níctvom E-mailu vopred, na adrese:
centrum@aronnax.sk 

V takom prípade ti garantujeme jeho dos-
tupnosť a plne funkčnú pripravenosť 
na vopred dohodnutý termín.

Cenník zápožičného si môžeš stiahnuť
na našej webovskej stránke:
www.aronnax.sk/pozicovna/rec_vystroj.php

Požičiavame výstroj pre rekreačné Požičiavame výstroj pre rekreačné 
aj technické potápanieaj technické potápanie

Redukovaný zápožičný cenník potápačského materiálu

Deň Víkend Týždeň

Komletný výstroj                              35 €                    60 €                120 €

Maska a trubica                               2 €                   3 €                   6 €
Plutvy s plnou pätou                        1 €                   2 €                   4 €
Plutvy remienkové                          2 €                   3 €                   6 €
ABC komplet                             3 €                   5 €                 10 €

Neoprénový oblek                           6 €                      10 €                  20 €
Boty                         2 €                        3 €                    6 €
Rukavice                          2 €                   3 €                    6 €
Neoprén komplet                             3 €                   5 €                  10 €

Fľaša 15 litrová                           3 €                        5 €                    9 €
Kompenzátor vztlaku              5 €                        9 €                  18 €
Regulátor komplet                         10 €                      18 €                  35 €

Počítač na zápästie                       5 €                       10 €                 20 €
Kompas 2 €                         3 €                   6 €

Technický výstroj
Zásobníky 2x12 litrov                      15 €                       0 €                  60 €
80 Cuft fľaša                       8 €                       15 €                 30 €
Sada regulátorov 10 €                      20 €                  40 €
Dekompresný regulátor                   5 €                       10 €                  20 €

POTÁPAČSKÉ
CENTRUM

Gaštanová 15
811 04  Bratislava

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

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

e-mail: centrum@aronnax.sk

GPS: 48.09´58.14´´ N
17.04´46.55´´ E 

http://www.aronnax.sk/kontakt/lokalizacia_centrum.php
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Hostina na palube

ponorky Nautilus a pohľad

kapitána Nema na svet

pod vodnou hladinou ........

Kapitán Nemo zavolal. Zjavil sa
steward. Kapitán vydal rozkazy v tej
zvláštnej cudzej reči, ktorú som
nepoznal. Potom sa obrátil ku
Kanaďanovi a Conseilovi a povedal
im:
- V kabíne máte pripravené jedlo.
Choďte, prosím, za týmto mužom.
- Veru neodmietnem! - odvetil
harpunár.
Conseil a harpunár konečne vyšli 

z cely, v ktorej boli zatvorení viac ako
tridsať hodín.
- A teraz my, pán Aronnax, aj náš obed
je pripravený. Dovo ľte, aby som šiel
napred.
- Prosím, pán kapitán.
Išiel som za kapitánom Nemom. Z dverí
sme vyšli do elektricky osvetlenej chod-
by, podobnej lodnému priechodu. Keď
sme po nej prešli asi desať metrov,
kapitán Nemo otvoril ďalšie dvere. Takto
som sa dostal do jedálne, vyzdobenej
a zariadenej triezvym vkusom.
Na obidvoch koncoch sály sa dvíhali
vysoké police, vykladané ebenovým
drevom, a na ich priečkach sa jagali fa-
jansy, porcelán a krištáľ nesmiernej ce-
ny. Stolné príbory sa ligotali v lúčoch zo
svietiacej povaly, ktorej jemná maľba

tlmila a miernila trblietanie. Uprostred sá-
ly bol bohato prikrytý stôl. Kapitán Nemo
mi ukázal na miesto, ktoré som mal 
zaujať.
- Sadnite si a jedzte, - povedal mi. 
- Iste už umierate od hladu. Obed sa
skladal z mnohých jedál, ktoré posky-
tlo more, a z niekoľkých chodov, ktorých
zloženie a pôvod som nepoznal.
Priznám sa, že všetko bolo dobré, aj keď
malo zvláštnu chuť. Ľahko som si však
na ňu zvykol. Všetky tie rozmanité jedlá
sa mi videli bohaté na fosfor, preto som
sa domnieval, že asi pochádzajú z mora.
Kapitán Nemo hľadel na mňa. Na nič
som sa ho nepýtal, ale on  mi uhádol
myšlienku a sám od seba odpovedal na
otázky, ktoré som mu už-už chcel dať. 
- Väčšinu týchto jedál nepoznáte, 
- povedal mi. - Môžete ich však jesť
bez obáv. Sú zdravé a výživné. Už
dávno som sa zriekol zemských pokr-
mov, a necítim sa preto o nič horšie. Aj
mocní chlapi z mojej posádky jedia tak
isto ako ja.
- všetky tieto pokrmy teda pochádzajú
z mora? - opýtal som sa. 
- Áno, pán profesor, more mi poskytu-
je všetko, čo potrebujem. Buď rozhodím
vlečné siete a vyťahujem ich také plné,
že sa skoro trhajú, alebo si vyjdem 
na poľovačku do živlu, ktorý sa zdá
človeku neprístupný, a poľujem na zver-
inu, ktorá žije v mojich podmorských
lesoch. Moje stáda, tak ako stáda
starovekého pastiera Neptúna, sa pokoj-
ne pasú na nesmiernych oceánskych
lúkach.
Hľadel som na kapitána Nema s údivom
a povedal som mu:
- Dokonale chápem, pane, že vám 
siete dodávajú na stôl výborné ryby.
menej už rozumiem, ako poľujete na
vodnú zverinu vo svojich podmorských
lesoch, a vôbec nechápem, ako sa
môže na váš jedálny lístok dostať čo aj

najmenší kúsok suchozemských zvie-
rat.
- Veď ani nejem mäso suchozemských
zvierat, odvetil Kapitán Nemo.
- A čo je toto?....- opýtal som sa, ukazu-
júc na misu, na ktorej ešte zostalo
niekoľko tenkých rezňov.
- To čo považujete za bravčové mäso,
profesor Aronnax, nie je nič inšie než
rezne z morskej korytnačky. Aj tých
niekoľko kúskov pečene z delfína by
ste mohli pokladať za bravčové ragú.
Môj kuchár dokáže naozaj šikovne
všetko pripraviť a vie aj vynikajúco kon-
zervovať rôzne produkty oceána.
Ochutnajte všetky tie jedlá. Tu je naprí-
klad konzerva z ostrokožcov, o ktorej by
každý malajec vyhlásil, že sa jej na
svete nič nevyrovná. Tamto je šľahač-
ka z mlieka veľrybej samice a cukor 
z veľkej riasy zo Severného mora. A
konečne mi dovoľte ponúknuť vás za-
váraninou z morských sasaniek, ktorá
sa vyrovná zaváranine z najchutnej-
šieho ovocia. 
Ochutnal som všetko skôr zo zvedavosti
než ako labužník, zatiaľ čo ma kapitán
Nemo očarúval svojím nepravde-
podobným rozprávaním.
- More, pán Aronnax, - povedal mi, - tá-
to zázračná a nevyčerpateľná živiteľka,
ma nielen živí, ale aj oblieka. Šaty, ktoré
máte na sebe, sú tkané z bysových
vlákien niektorých lastúrnikov. Látku
farbíme ako v staroveku purpurom a 
fialový odtieň jej dodávame výťažkom
z mäkkýšov - morských zajacov, žijú-
cich v Stredozemnom mori. Voňavky,
ktoré nájdete na toaletnom stolíku 
vo svojej kabíne, vyrábame destiláciou
niektorých morských rastlín. Vaša posteľ
je vypchaná najjemnejšou trávou. Pero,
ktorým budete písať, je z ústnej kostice
veľryby, atrament je tekutina, ktorú vy-
lučujú sépie alebo kalamáre. Teraz
všetko dostávam od mora, a jedného

dňa sa všetko moru vráti!
- Máte rád more, kapitán.
- Áno, mám ho rád! More je všetko!
Pokrýva sedem desatín zemegule.
Vanie nad ním čistý a zdravý vzduch.
Je to nesmierna púšť, kde človek nikdy
nie je sám, lebo cíti, ako všade vôkol 
neho kypí život. More nosí v sebe nad-
prirodzený a zázračný život. Je v ňom
iba pohyb a láska. Je to živé nekonečno,
ako povedal jeden z vašich básnikov. 
A naozaj, pán profesor, príroda sa 
v ňom prejavuje všetkými troma ríšami:
nerastnou, rastlinnou a živočíšnou.
Živočíšna ríša je v ňom hojne za-
stúpená, je tu nespočetné  množstvo 
prvokov, húb, mechúrnikov, červov,
mäkkýšov, článkonožcov, ostnato-
kožcov, plášťovcov, kopijovcov a
napokon stavovcov. Zo stavovcov tu
žijú cicavce, ale predovšetkým ne-
spočetné druhy rýb. More je obrovská
zásobáreň prírody. V mori má Zem svoj
začiatok a ktovie, či v ňom aj neskončí!
Tam je zvrchovaný pokoj. More nepa-
trí tyranom: na jeho hladine ešte môžu
páchať neprávosti, biť sa, vzájomne sa
zožierať, prenášať ta všetky pozemské
hrôzy. Ale desať metrov pod hladinou
ich moc prestáva, ich vplyv sa stráca,
mizne ich sila! Ach, pane, žite v hlbinách
morí! Iba tam je nezávislosť! Tam
nepoznám nijakých pánov! Tam som
slobodný! Kapitán Nemo sa uprostred
tohto prekypujúceho nadšenia odrazu
odmlčal. Dal sa strhnúť za hranice svo-
jej zvyčajnej zdržanlivosti? Povedal
priveľa? Niekoľko minút vzrušene chodil
hore-dolu. Potom sa upokojil, na tvár sa
mu vrátil zvyčajný chladný výzor, obrátil
sa ku mne a povedal:
- A teraz, pán profesor, ak si želáte
prezrieť Nautislus, som vám k službám.

Úryvok z X.-tej kapitoly knihy 
Julesa Verna: 20.000 míľ pod morom



Na čo slúži dýchacia trubica

Primárnym dôvodom používania
dýchacej trubice, je možnosť dýchania
počas plávania po hladine, za súčas-
ného sledovania diania pod vodou.
Potápač tak nestráca zo zorného poľa
objekt pozorovania zbytočným 
zdvíhaním hlavy pri nadychovaní sa.
Aj keď šnorchel (ako sa v potápačskom
žargóne označuje dýchacia trubica),
patrí skôr do oblasti nádychového potá-
pania, nájde si svoje uplatnenie aj pri
používaní potápačského prístroja so 
stlačeným plynom. Takýmto príkladom
môže byť typ ponoru, v prípade ktorého
sa musíme dostať k miestu zanorenia
najskôr preplávaním kratšej vzdialenosti
po hladine. Dýchanie so šnorchlom,
namiesto nekonomického plytvania 
z fľaše nám ušetrí jeho plnú zásobu na
nasledujúci ponor. Podobne je to aj v prí-
pade doplávania k plavidlu na konci už
uskutočneného ponoru. 

Z čoho sa skladá šnorchel

Telo každého šnorchela sa skladá zo
samotnej trubice v tvare písmena "J",
ktorej priemer nemôže byť ľubovoľne
široký. Väčšina priemyselne vyrábaných
trubíc ho má v rozmedzí od 18-20 mm.
Trubice určené pre deti sú pochopiteľne
menšie a ich priemer nepresahuje 16
mm. Ak by bol tento rozmer väčší, 
z trubice by sa len veľmi ťažko vypud-
zovala voda po zanorení sa potá-
pača. Rovnaký princíp sa vzťahu-
je aj na dĺžku trubice. Dospelé
nebývajú dlhšie ako 42 -45 cm a
detské 37-39 cm. Nehľadiac na
skutočnosť, že neprimerane
široká trubica by vytvárala
veľký objem vzduchu, 

ktorý by sa prirodzeným dýchaním
vôbec neventiloval. Podiel CO2 v ňom,
by postupne na úkor spotrebovávaného
kyslíka rástol a potápačovi či plavcovi
po hladine postupne spôsoboval dýcha-
cie problémy. Spodný okraj trubice tvorí
náustok, ktorý sa drží vo funkčnej polo-
he v ústach ľahkým zahryznutím.
Náustky kvalitnejších typov dýchacích
trubíc sú zo zdravotne veľmi priaznivého
silikónu a preto nedráždia pokožku ani
vnútornú dutinu úst.

Druhy a typy 

Základné rozdelenie dýchacích trubíc je
na princípe prítomnosti či absencie
výdychového ventilu v spodnej časti
šnorchla. Od polovice 80-tych rokov sa
na trhu objavili ventily, ktoré nesmierne
uľahčili vypudzovanie vody z trubice.
Po intenzívnom "fúknutí" obsahu pľúc
nádychového potápača je väčšina vody
z trubice vymrštená spodným ventilom
von do okolia. Tomuto manévru
napomáha konštrukcia jednosmerného
ventilu aj gravitácia. Jeho súčasťou je
aj zberná nádobka, v ktorej sa pri nie
stopercentnom vypudení vody nahro-
madí tých niekoľko kvapiek inak
neustále obťažujúcej vody.
Aj keď horný chránič ústia trubice nie je
ničím novým (skôr narodení čitatelia
H2O si možno ešte budú pamätať ping-
pongové loptičky od istého maďarského
výrobcu), časom sa na šnorchloch ob-
javili rôzne záklopky, čiapočky alebo 
inak dizajnovo riešené lapače vody. Ich
hlavným zmyslom bolo a aj v súčasnosti
je, zabrániť vonkajšiemu vnikaniu vody
do trubice pri jej používaní vo vlnách.
Najmä v morských podmienkach, kedy
slaná voda môže pôsobiť dráždivo na
ústnu dutinu či hlasivky, je taký to chránič
ústia užitočným doplnkom. 
Ďalšou súčasťou každej dýchacej tru-

bice je upínacie zariadenie, ktorým sa
šnorchel pripevňuje k remienku masky.
Spolu s výdychovým ventilom, sa najmä
v tomto detaile dizajn dýchacích trubíc
od jednotlivých výrobcov navzájom
odlišuje.

Ako si vybrať šnorchel

Najdôležitejším kritériom výberu
dýchacej trubice je jeho primeranosť a
dobré "padnutie" do úst užívateľa. Pod
primeranosťou rozumieme už spomí-
nané rozmery trubice a náustka. Zlepšiť
komfortnosť jeho nosenia môžu rôzne
kĺbové spojenia, vrapové hadice či iné
elastické vlastnosti a triky výrobcov,
ktoré smerujú k tomu aby trubica čo
najmenej pri používaní prekážala, vy-
brovala či mala tendenciu vykĺznuť 
z úst. Šnorchel vždy skúšaj v obchode
či v požičovni potápačskej základne
spolu s maskou, čím sa vyhneš via-
cerým možným prekvapeniam.
Ostatné je už potrebné nechať na 
osobný vkus budúceho majiteľa
dýchacej trubice. 

Producenti potápačského výstroja
každoročne prichádzajú z plejádou
nových, módnych farieb, exotických
tvarov aj "neuveriteľných" a prevrat-
ných patentov. Takto sa z času na čas
na trhu objavia napríklad trubice so
zabudovaným AM/FM rádiom, prijí-
mačom umožňujúcim počúvať pokyny
Divemastera alebo vedúceho potápača
z paluby lode. Zaznamenali sme už aj
Nitroxový šnorchel, ktorý na základe
princípu denitrogenizácie pomocou
molekulárneho sita zvyšoval nády-
chovému potápačovi percentuálny ob-
sah kyslíka vo vdychovanom vzduchu.
Ktovie ako ďaleko je doba, kedy sa
budeme môcť spojiť so šnorchlistom
obyčajným mobilným telefónom...

TRUBICU

AKO SI VYBRAŤ 
DÝCHACIU

Profesor Aronnax radí:



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

Niekoľko tipov na kúpu
dýchacej trubice:

MIX Jr je jednoduchá dýchacia trubica pre
deti a mládež. Jej priemer je užší. Patrične
je prispôsobený aj náustok šnorchla. Na
boku trubice je otvor, cez ktorý sa pre-
vlečie popruh masky. MIX sa vyrába
vo viacerých farebných variantoch. 

MIX Jr
= 4,60 €

HELIOX je precízne navrhnutý šnorchel s
použitím nealergénnych materiálov. Vďaka
použitému pohodlnému anatomickému náustku
zo silikónu umožňuje dlhé zotrvanie vo vode.
Náustok spočíva na otočnom diely, s ktorého po-
mocou sa dá poloha trubice opti-
malizovať. Heliox je dodávaný s
vlnolamom, který znižuje prienik
vody do šnorchlu.
Výdychový ventil je umiestňený v dol-
nej časti zaisťujúci kompletný odvod
vody a znižuje dobu ako aj úsilie nutné
k výdychu až na polovicu. Držiak trubice
poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob
nasadenia šnorchlu na popruh.

HELIOX
= 15,70 €

Trubica BURAN od talianskej firmy TECHNISUB
sa vyznačuje inovatívnou konštrukciou. Jej náus-
tok tvorí so spodným kľbom modul z jediného
kusu, vyrobeného z kvalitného silikónu ktorý
nedráždi pokožku ani vnútornú dutinu úst. Do
modulu sú v spodnej časti vložené dva jedno-
cestné ventily pre ľahšie vypudzovanie vody zo
šnorchla, pričom s celým dielom je možné otáčať
tak, že dobre padne v ústach užívateľa.
Náustok je z rady takzvaných "ortodontick-
ých", čo uľahčuje jeho držanie ľahkým
zahryznutím. Nevyhnutným doplnkom je
upínacie zariadenie, ktorým sa šnorchel
pripevňuje k remienku masky. Trubica sa
vyrába v troch farebných prevedeniach.

BURAN
= 18,30 €

Dýchacie trubice AIR DRY P/V a jeho AIR
DRYMIDI P/V verzia patria k najobľúbenejším
výrobkom v tomto segmente potápačského
priemyslu. Za touto popularitou rozhodne stojí
jej solídna a pevná konštrukcia. 
Na konci je AIR DRY doplnený vlnolamom,
znižujúcim prienik vody do šnorchla. Vlnolam je
veľmi výraznej červenej farby, zlepšujúcim
viditeľnosť potápača na diaľku a tým zvyšuje je-
ho bezpečnosť. 
Veľkoobjemová zbytková komora uľahčuje
vylievanie zbytkov vody. 
Otočný náustok umožňuje vhodné umiestnenie
v ústach.
AIR DRY MIDI P/V je na rozdiel od originálu vy-
bavený menším náustkom pre deti či ženy. 
Šnorchel je dostupný aj vo verzii FLEXUS, ktorej

spodná časť je namiesto trubice vyrobená 
z vrapovej časti, umožňujúca ešte väčšiu flexi-
bilitu. 

AIR DRY P/V
= 17,30 €
A záverom jeden tip pre neštandardných potá-
pačov. Je ním zavinovací šnorchel SNAP. Zavinu
tý šnorchel má veľkosť pästi. Po vyňatí z púz-
dra sa vráti do svojho pôvodného tvaru a to i po
dlhodobom uskladnení v púzdre, s ktorým výrob-
ca trubicu dodáva.
SNAP je ideálnym riešením pre potápanie 
s prístrojom pretože eliminuje problémy  spô-
sobené šnorchlom, ktorý visí na popruhu
potápačskej masky.
Pred začiatkom potápania šnorchel
jednoducho rozviň alebo zohni a trubica
sa ľahko vojde do vrecka väčšiny kom-
penzátorov vztlaku. Pokiaľ si skončil 
s potápaním, jednoducho SNAP vyber 
z vrecka a máš normálnu trubicu.

SNAP
= 17,50 €

My náš tovar poznáme - a nielen predávame

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

centrum@aronnax.sk

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


Šnorchel

AQUA
LUNG

HELIOX
Aj keď sa venujem najmä prístro-
jovému potápaniu, rád si občas
vezmem dýchaciu trubicu a ponorím
sa len tak popri kameňoch v plytkej
vode na našej základni Prišćapac
na ostrove Korčula. Neverili by ste
koľko rôznorodého života a vzťahov
podmorského sveta je možné po-
zorovať už pár centimetrov pod
hladinou.

Mám rád jednoduché dýchacie tru-
bice. Bez rôznych super-špeciál-
nych záklopiek a plaváčikov.
Preferujem pevnejšie konštrukcie
bez vrapových hadíc. Jednotlivé
súčasti trubice Mach (náustková
časť aj úchyt na popruh masky) je
možné posúvať tak, aby sa mi
šnorchel skutočne k tvári napasoval. 

Dýchacia trubica je opatrená výdy-
chovým ventilom, šikovne
schovaným do tela trubica, takže
nepôsobí rušivo ani mi zbytočne
nezvyšuje odpor pri plávaní.

14 € 
Objednávky prijímame na:

centrum@aronnax.sk

mailto:centrum@aronnax.sk


PREČO VODA V ZIME
ZAMRZNE?

V zime je často chladno a teplomer
klesne pod 0 stupňov Celzia. Pri
takejto teplote voda zamŕza a mení
sa na ľad. Vodu, rovnako ako
všetky kvapaliny tvoria molekuly,
ktoré sa rýchlo pohybujú všetkými
smermi. Čím je voda teplejšia, tým
rýchlejšie sa molekuly pohybujú.
Naopak, keď teplota klesá, pohyb
molekúl sa spomalí. Pri teplote 0
st. Celzia sa ich pohyb natoľko up-
okojí, že každá molekula môže
svojou príťažlivosťou zadržať inú,
ktorú ma na blízko. Všetky sa pos-
tupne  začínajú spájať. Namiesto
toho aby sa pohybovali vo všet-
kých smeroch, kmitajú okolo jednej
pevnej polohy. Keď sa molekuly
postupne usporiadajú, voda zmení
podobu a z kvapaliny sa stane
pevná látka - ľad. Ako náhle teplota
vystúpi nad 0 stupňov Celzia,
molekuly sa začnú znova pohybo-
vať a ľad sa opäť premení na vodu. 

PREČO NÁS TRASIE A
MÁME HUSIU KOŽU ?

Keď je nám zima, telo sa pokúša
nás zahriať. Chvenie sa chladom je
reakciou mimovoľnou na získanie
tepla, ktoré vzniká sťahovaním
svalov. 
Preto keď bežíme, stúpa teplota
nášho tela. Svaly vplyvom zimy te-
da „pracujú“ sami od seba. Vzniká
triaška, keď sa sťahovať a rýchlo
opäť povolovať. Ale niekdy nás
chvenie nedokáže dostatočne
zahriať. 
Preto začneme poskakovať a
rozhadzovať pažami. 
Všetky cicavce majú na tele chlpy,
ktoré ich chránia pred chladom. Ak
vonkajšia teplota klesne, chlpy sa
samočinne vztýčia. Mačky sa tak v
zime zdajú akoby tučnejšie. Aj u
ľudí sa zimou (či strachom) sťahujú
maličké svaly na tele. Chlpy sa
vztýčia a okolo nich sa vytvoria
drobulinké hrbolčeky. 
Koža sa ponáša na ošklbanú hyd-
inu, čo označujeme ako „naskoče-
nie husiej kože“.  Ale pretože ľudia
majú na tele oveľa menej chlpov
ako ostatní cicavci, musíme sa
obliekať. 

PREČO JESTVUJÚ
MORSKÉ PRÚDY?

Hlavnou príčinou prúdenia vody v
oceánoch sú vetry, ktoré vanú čas-
to len jednym smerom. Vetry za-
sahujú i nad pevninou. 
Ako náhle však vodný prúd dorazí
k brehu, sleduje jeho tvar alebo
niekedy aj celkom zmení smer po-
hybu. Oceánske prúdy sú veľmi
významné, pretože premiestňujú
veľké množstvo vody z chladne-
jších do teplých oblastí a naopak.
Prúdy, ktoré začínajú v oblasti
rovníka sú teplé. Naopak tie, ktoré
prichádzajú k rovníku sú studené. 
Studený prúd, akým je napríklad
Labradorský, môže prinášať
ľadovce do relatívne nízkych ze-
mepisných šírok a ohrozovať lodnú
dopravu. 
Teplý prúd, napríklad Golfský,
chráni nórske prístavy pred zam-
rznutím. V mieste, kde sa oba tieto
prúdy stretávajú je bohatý plankton
a množstvá rýb. 
Okrem veľkých oceánskych pohy-
bov vody, jestvuje aj celý rad
malých prúdení s lokálnym pô-
sobením.

PREČO CHOBOTNICE
VYPÚŠŤAJÚ ATRAMENT?

V nebezpečenstve vypúšťajú
chobotnice, sépie, kalamáre ďalšie
hlavonožce do vody oblak farbiva
podobný atramentu. Vytvoria si tak
farebnú clonu, ktorá ich chráni po-
tiaľ, aby mohli ujsť do bezpečia
úkrytu.
Hlavonožce majú pod hlavou  vak,
ktorý im umožňuje sa pohybovať.
Ale môžu ním tiež vypúšťať oblak
„atramentu“. 
Títo mäkkýši majú totiž zvláštny
orgán - sépiový váčok, kde sa
vytvára čiernohnedé farbivo.
Hlavonožce sa dokážu maskovať
aj tým, že bleskurýchlo zmenia
svoju farbu, aby zmiatli svojho
prenásledovateľa. Sú tiež schopné
sa pohybovať vzad a tak dokážu
veľmi rýchlo utiecť. V tom okamihu
vypúšťajú oblak „atramentu“. Ten
akoby dostáva niekdy priam tvar
živočícha a nepriateľ naň zaútočí,
zatiaľ čo skutočný mäkkýš rýchlo
ujde.

ODKEDY POZNÁME  VAL-
SALVOV MANÉVER?

Pravdepodobne ťa učili, že
Valsalvov manéver je technika na
vyrovnávania tlaku v stredoušnej
dutine. Popisovaný bol intenzívnym
výdychom za súčasného stlačenia
nosových krídiel. Jeho zásluhou
prúdi vzduch z pľúc nahor ústnou
dutinou cez Eustachovu trubicu 
do dutiny stredného ucha.Zvýšenie
tlaku na vnútornej strane ušného
bubienka tak vyrovná bilanciu 
z okolitým tlakom vodného stĺpca.
Tento manéver však nesprávne 
označujeme ako Valsalvov. Antonio
Maria Valsalva (taliansky anatóm
žijúci v 17. storočí) popísal silový
výdych proti zavretej štrbine medzi
hlasivkami spôsobom podobným
ako je tomu pri kýchaní.
Pochopiteľne nevyrovnáva tlak 
v ušiach. Obe techniky zvyšujú tlak
v hrudnej dutine a obmedzujú
návrat žilovej krvi do srdca. Často
sa používajú na štúdium kardiovas-
kulárnych efektov. Je viac než
pravdepodobné, že náš „potápač-
ský manéver“ ako prvý popísal 
anglický lekár Joseph Toynbee
(1815-1866).

FyziológiaFyziológia OceányOceány ZoológiaZoológia ZaujímavéZaujímavé
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Výstroj pre potápanie z plavidla
môžeme v zásade považovať za akýsi
štandard. Pokiaľ sa nepotápame v
chladných vodách severu, či nemien-
ime realizovať niektoré z technických
disciplín potápania (vyžadujúcich si
väčšie množstvo fliaš, navijakov či
skútre) je vlastne výstroj bežného
rekreačného potápača, ktorý sa kdesi
v tropickom pásme zúčastní
jednodňového výletu typickým. 

Základný výstroj
Ak za dovolenkou na lodi letíme li-
etadlom, väčšinou si regulátory, UW
kamery či potápačské počítače berieme
so sebou do kabíny v príručnej ba-

tožine. Rozhodne si v takom prípade
neberieme fľaše ani olovené záťaže.
Oboje nám zapožičajú priamo na lodi.
Najpoužívanejším zásobníkom plynu
na svete je 11 litrová fľaša z duralových
zliatín. Ich prednosťou oproti oceľovým
fľašiam je najmä menšia hmotnosť na
súši, ktorá uľahčuje manipuláciu s ni-
mi ako aj ich neutrálne chovanie sa v
slanej. 
Okrem základného výstroja, za ktorý
dnes považujeme: plutvy, masku a
dýchaciu trubica, by mal byť vo vlast-
níctve každého potápača pravde-
podobne ešte oblek a topánky. Hrúbka,
typ a strih izolačných oblekov
používaných pri potápaní z plavidla sú

podmienené predovšetkým teplotou
vody. Vo tropických vodách postačí
kombinéza z elastickej Lycry alebo
krycí ochranný odev z tkanív na báze
polyesteru. V o niečo chladnejších
vodách sa používa prevažne 3 mm
hrubý neoprénový oblek a v oblasti
stredozemného mora používame 5-7
milimetrový izolačný odev. V každom
prípade môžeme viac ako doporučiť
ochranu celého tela. Rôzne typy
krátkych tzv. "shorty" odevov patria
skôr do oblasti filmovej tvorby a pod-
vodného modelingu. V skutočnosti na
nás pod vodou číha rad živočíchov a
rastlín, ktoré občas pália, pŕhlia, kúšu
alebo režú. 

Potápačské prístroje
Typickou konfiguráciou dýchacej tech-
niky v dnešnom rekreačnom potápaní
je hlavný regulátor, doplnený o záložný
zdroj dýchania (oktopus) a panel
združených prístrojov s tlakomerom,
počítačom a kompasom. Seriózny kom-
penzátor by mal mať veľkosti primer-
aný vztlak (zvyčajne od 10-18 kg) a
spoľahlivý inlátor. Aj keď sme už
spomenuli, že olovené záťaže ťa budú
čakať na lodi, je vhodné si so sebou zo-
brať svoj opasok na ktorý si zvyknutý,
ktorý ti vyhovuje dĺžkou a ktorý má sta-
bilnú, neotvárajúcu sa pracku. V
poslednom období získava čoraz
väčšiu obľubu aj integrovaný záťažový
systém. Potápač, ktorý hodlá využiť
pre svoje zostupy plavidlo by rozhodne
mal mať so sebou pod vodou kompas.
Ponorov, v ktorých sa bude musieť
namiesto svojich inštinktov spoľahnúť
na túto navigačnú pomôcku bude
rozhodne viac, než ako bol zvyknutý z
potápania v sladkovodných jazerách je-
ho domoviny.

Dôležitým, ak nie nevyhnutným do-
plnkom výstroja je potápačský počí-
tač. Či už v prípade jednodňového vý-
jazdu alebo viacdňového potápania
počas lodného safari, budú s výnimk-
ou prvého, všetky ponory v kategórii
opakovaných. Plánovanie opako-
vaných ponorov s počítačom je
jednoduché a ich vlastnosť poskytovať
potápačovi v každom okamihu ponoru
jeho dekompresný štatút - jednoducho
skvelá. Rovnako aj ich schopnosť mon-
itorovať výstupovú rýchlosť nebola
pravdepodobne nikdy dostatočne oce-
nená.  Nezabudni si ku nemu pribaliť
aj návod na použitie. 

Potápačské doplnky
Každý potápač na to časom príde -
bez dobrého osvetlenia vlastne pod
vodou vidí len polovicu. Dobré svietidlo
mu umožňuje nazerať pod koruny ko-
rálových stromov, objavovať tajomstvá
dier v podvodných stenách a v útrobách
vrakov. 
O magickej atmosfére nočných
ponorov ani nehovoriac. Potápanie na
mori býva často spestrené o prúdové
ponory. Z hľadiska bezpečnosti potá-
pača, ktorý sa môže prudkým a
nečakaným zhoršením podmienok či
vlastnou nepozornosťou dostať po
ukončení ponoru ďalej od lode, to zna-
mená potrebu doplnenia výstroja o
prostriedky signalizácie na hladine. 
Veľmi účinným je značkovacia bója v
jasno žltej alebo oranžovej farbe. Medzi
doplnky môžeme zaradiť aj nôž, či iný
rezný nástroj, na ktorý sme zvyknutý
zo sladkej vody. Ak počas plavby pred-
pokladáš aj realizáciu náročnejších
foriem potápania, nezabudni si so se-
bou sadu karabín, úväzov, navijakov a
gumičiek. 

Špeciálny výstroj 
Ak patríš ku hĺbavejším typom potá-
pača, pravdepodobne si so sebou
vezmeš na more aj rôzne príručky plav-
by, námorné mapy a prístroj GPS -
elektronickú navigačnú pomôcku,
ktorou budeš "kontrolovať" trasu plav-
by alebo aspoň barometer zabudovaný
v hodinkách, ktorým budeš hádať vývoj
počasia na ďalších pár hodín.  
Tým ostatným doporučíme aspoň at-
las rýb a ďalších živočíchov, ktoré sa
vyskytujú v danej oblasti. 
Pre tvoj ďalší potápačský výstroj sa
bude hodiť aj výukový manuál niek-
torého z pokročilých či špecializo-
vaných kurzov potápania. 

Ochrana pred slnkom, vetrom a
chladom
Dlhá plavba na lodi, kedy človek
vplyvom pofukujúceho vetríka necíti
teplo, je príčinou chorôb z prehriatia.
Je viac ako žiadúce si preto na loď
priniesť pokrievku hlavy, slnečné oku-
liare, kvalitný krém s vysokým stupňom
ochrany a vazelínu na pery. 
Vietor dokáže v jarných a jesenných
dňoch veľmi často znásobiť ochladzu-
júci účinok vzduchu, ktorého teplota
napríklad v oblasti stredozemného mo-
ra môže byť len kúsok nad hranicou 20
Celzia. 
Potápačovi, ktorý absolvoval dlhší
ponor vo vode ešte o čosi studenšej
môže byť preto naozaj chladno. V rám-
ci prevencie pred takýmto nečakaným
"mrznutím" by si mal potápač na
akékoľvek plavidlo vziať so sebou aj
ľahkú bundu. 
Tí skúsenejší si pribalia aj pláštenku do
dažďa, ktorá ich súčasne ochráni pred
dobiedzavým vetrom. 

Výstroj a pomôcky pre potápanie z lode



Ochrana pred morskou chorobou
Nech otrlí námorníci vravia čokoľvek, pre
nás biednych suchozemcov je najlepším
variantou vedenia  pomerne nerovného
boja s morskou chorobou medikamen-
tózne riešenie. Tí, ktorí už zažili morskú
chorobu na vlastnej koži mi dajú za
pravdu, že radšej si doma zabudnúť
plavky než lieky proti kinetóze.

Dietický režim
Na lodiach obyčajne nemáme možnosť
si zakúpiť svoje obľúbené sladkosti ale-
bo ovocný pohár, pričom pracovať
budeme možno veľmi ťažko ?! Aj keď
v rámci jednodňových výjazdov často
dostávajú potápači obligátny sendvič,
chutiť ti určite budú muesli tyčinka ale-
bo hoci aj banán v čokoláde.  Teplo,
dýchanie suchého stlačeného vzduchu
ako aj nezvyčajná námaha z opako-
vaných ponorov - to všetko sú faktory,
ktoré zhoršujú hospodárenie tela potá-
pača s vodou. Správna rehydratácia je
veľmi často kľúčovou v otázkach pre-
vencie pred bolesťami hlavy a únavou.

Neoľutuješ ak si so sebou na loď
vezmeš svoju obľúbenú fľašu (naprík-
lad takú, akú používajú športovci) a
niekoľko plechoviek iontových nápojov.
Ak sa jedná o jednodňový výlet, poteší
aj chladený nápoj v nerezovej nerozbit-
nej termoske. Niektorí potápači si radi
na loď nosia rôzne vitamínové alebo
športové nápoje v prášku. Rozriedením
s vodou vznikne nápoj, ktorý bude mať
pravdepodobne väčšiu hodnotu ako co-
ca-cola alebo iné karbonizované nápo-
je. Ak musíš užívať nejaké lieky, pribaľ
si ich v množstve, ktoré vystačí na celú
dĺžku pobytu aj niečo navyše, ak by sa
výlet s akýchkoľvek príčin predĺžil. 

Pomôcky na rozptýlenie
Počas jednodňových výjazdov, ktoré
ponúkajú 2-3 ponory sa pravdepodob-
ne nudiť nebudeš. Situácia, kedy sa
zúčastníš týždňovej plavby je však
trochu odlišná. Najmä v prípadoch, kedy
sa loď nevyväzuje v prístavoch, ale celý
týždeň kotví na útesoch dobre padne,
ak máš so sebou nejaký hudobný

nástroj, stolové spoločenské hry v mal-
om vydaní, laptop, sadu obľúbených
videokaziet alebo audio CD. Na každej
palube sa nachádza prehrávač - možno
tvoji partneri budú s tebou zdieľať rov-
naký hudobný vkus. No a pochopiteľne
vždy je tu možnosť intímneho stretnu-
tia s dobrou knihou. Ak holduješ počas
dovolenky rád "jednoduchšej" literatúre,
možno si vezmeš niekoľko paperback-
ov. 
Posádka, ktorej život je aj napriek zda-
niu v celku jednotvárny sa len poteší, ak
ich po prečítaní necháš na palube.

Nezabudnúť doma
Ideš na potápačský výlet alebo safari.
Plastiková certifikačná karta je preto
dokladom, ktorý si rozhodne nesmieš
zabudnúť na brehu. Zober si kartu z
najvyššou kvalifikáciou. Ak chceš aby
bolo s tebou zaobchádzané ako s
nováčikom - ukáž len OWD kartu. Ak
cestuješ do zahraničia nezabudni si do-
ma svoje doklady totožnosti a pas. V
niektorých prímorských krajinách
vyžadujú lokálne povolenie na potá-
panie, ktoré sa ti možno zíde. Bude
vhodné ak ho budeš nosiť spolu s cer-
tifikačnou kartou. Ďalším dôležitým
dokumentom je potápačský denník.
Odzrkadľuje tvoje skúsenosti a typy
potápačských aktivít, ktorých si sa
zúčastnil. Je tiež pamätníkom mnohých
dobrodružstiev a záznamov ku ktorým
sa možno budeš rád vracať. Do tejto
kategórie dokumentov patrí aj potvrde-
nie alebo kartička potápačského pois-
tenia. Ak sa ti výlet páčil, možno si
budeš chcieť na konci so svojimi spol-
ubojovníkmi vymeniť adresy. Prines si
za týmto účelom zopár vizitiek.
V mnohých prípadoch dokáže
znemožniť ponor celkom banálna zá-
vada výstroji. Aj keď pravdepodobne
budeš v takom prípade žiadať o pomoc

lodného divemastra, bude možno
rozumné ak si so sebou na výjazd či do-
volenku vezmeš jednoduchú sada nára-
dia a náhradných dielov. Nemali by v nej
chýbať najmä: potrebné kľúče, remienky
na masku a plutvu, sťahovacie elek-
trikárske pásky, silikónová vazelína,
lepidlo na neoprén, náhradné "O"-
krúžky, lepiaca páska a iné.
Na lodi pravdepodobne nekúpiš
monočlánky ani iné batérie. Zabezpeč
sa preto radšej vopred, pretože zákon
schválnosti vraví, že batérie
akýchkoľvek spotrebičov sa vybijú vždy
v najnevhodnejšiu chvíľu. 
Ak používaš dobíjateľné články - bez
nabíjačky to nepôjde. Rovnaké pravid-
lo platí aj na filmový a fotografický ma-
teriál, v prípade ktorého sa radšej zá-
sob filmami.  
Je síce pravdou, že na lodiach patriacich
k najznámejším flotilám sveta sa dá
platiť aj kreditnou kartou, avšak posád-
ka kedykoľvek ocení šušťavé bankovky,
ktorými budeš chcieť posledný deň
oceniť úroveň ich služieb.

ČO rozhodne nechať na súši
V prvom rade prebytočné šatstvo. Na
pravých potápačských zájazdoch sa
nedodržiava žiadny predpísaný spôsob
oblečenia. Práve naopak, vysoké
topánky či kravata by pôsobili značne
neprirodzene. Pravdepodobne budeš
po celý čas chodiť v plavkách a v
plážovom odeve. Ak v rámci ochutnávky
miestnych rybích špecialít alebo
domáceho vína budete kotviť v prís-
tavoch, zober si so sebou ľahké a vz-
dušné oblečenie. Na palubu potápačskej
lode rozhodne nepatria zbrane,
horľaviny či iný nebezpečný materiál. Do
tejto kategórie môžeme zaradiť aj
harpúny a iné "rádobo typické" potá-
pačské rekvizity, ktorých morálny kred-
it je dnes už tak trochu zastaralý. Ostatní
potápači ako aj posádka budú možno
z celého sveta. Je pravdepodobné, že
budú vyznávať iné náboženstvo, filozofiu
či celkový náhľad na svet. Líšiť sa môžu
svojimi stravovacími ale aj hygienický-
mi. Zlú náladu, intoleranciu a agresívne
správanie preto radšej nechaj doma.



V prípade, ak si:
- si nestihol ešte vybrať svoju potá-
pačskú dovolenku na túto letnú
sezónu
- ak si čerstvý držiteľ potápačskej 
licencie a chceš si obrúsiť ostrohy
- ak ti vypadol tvoj potápačský 
partner z akýchkoľvek príčin a
potrebuješ spoznať nových
- či ak si už dávnejšie chcel ísť 
na našu základňu na Korčuli

VYUŽI  NAŠUVYUŽI  NAŠU
PONUKUPONUKU
MIMORIADNEJMIMORIADNEJ
ZĽAVYZĽAVY NANA
UVEDENÉUVEDENÉ
TERMÍNYTERMÍNY

Na  “vybrané” termíny ponúkame zľavy
10% z bežných cien ubytovania. 
Zľavnené ceny apartmán/deň 

V termíne 9.-24.8.2010:
Typ SUI1 (pre 2 osoby) 
1-spálňový s minibarom ........... 72 €
Typ APP1 (pre 2 osoby) 
1-spálňový s kuchynkou ...... 84,60 €
Typ SUI2 (pre 4 osoby) 
2-spálňový s minibarom....... 102,60 €
Typ APP2 (pre 4 osoby) 
2-spálňový s kuchynkou .....124,20 €
Prístelka ................................14,40 € 

V termíne 25.8.-17.9. 2010:
Typ SUI1 (pre 2 osoby) 
1-spálňový s minibarom ........64,80 €
Typ APP1 (pre 2 osoby) 
1-spálňový s kuchynkou ...... 77,40 €
Typ SUI2 (pre 4 osoby) 
2-spálňový s minibarom............ 90 €
Typ APP2 (pre 4 osoby) 
2-spálňový s kuchynkou ..........108 €
Prístelka ................................10,80 € 

Zľava vo výške 10% z bežných cien
sa rovnako uplatňuje aj na potápačské
služby v uvedených termínoch. Táto
cenová redukcia sa vzťahuje na pono-
ry, ale rovnako aj na plnenie fliaš
Nitroxom, či zapožičanie potá-
pačského materiálu (platí pre hostí

ubytovaných v našich apartmánoch).

Prišćapac - KORČULA

August
9.-29.8.2010
September
4.-14.9.2010

August
9.-29.8.2010
September
4.-14.9.2010

Prišćapac - KORČULA
pozývame na letnú potápačskú dovolenku pozývame na letnú potápačskú dovolenku 

www.aronnax.sk/chorvatsko/onas_prevadzkovatel_zakladne.phpwww.aronnax.sk/chorvatsko/onas_prevadzkovatel_zakladne.php

http://www.aronnax.sk/chorvatsko/onas_prevadzkovatel_zakladne.php
http://www.aronnax.sk/chorvatsko/onas_prevadzkovatel_zakladne.php


Ručné signály

Primárnou formou komunikácie medzi
potápačmi sú ručné signály, ktoré sa
učíme spolu s prvými lekciami potá-
pania. Neskôr nám slúžia na odovzdá-
vanie základných informácií akými sú:
"všetko je v poriadku" alebo "poďme sa
vynárať". Tieto informácie sa relatívne
ľahko učia aj interpretujú. Skutočnosť,
že ku nim nepotrebujeme žiadne
pomôcky či vysoké technológie zna-
mená, že sú aj vysoko spoľahlivé. Aj v
prípade, že ostatné prostriedky zlyha-
jú, posunky sú poslednou a často aj
bezchybne účinnou možnosťou.

Hlavnou nevýhodou ručných signálov
je pomerne obmedzená "slovná záso-
ba". Na rozšírenie vzájomného dialógu
používa veľa potápačov výrazové
prostriedky prevzaté z medzinárodnej
posunkovej reči, ktorú používajú ľudia
s poruchami sluchu aj reči. Táto pod-
vodná verzia obsahuje základnú abece-
du a viacero signálov, ktoré symbolizujú
často používané slovné spojenia a
frázy. K uvedenému sa pridávajú aj
typicky potápačský lexikón výrazov od
kompenzátora vztlaku či regulátor.
Potápači trénujúci túto zručnosť dokážu
pod vodou viesť konverzáciu takmer
ako obyčajní smrteľníci na suchu.

Reč tela

Ak sa na súši s kýmkoľvek rozprá-
vame, používame aj celý rad never-
bálnych prostriedkov komunikácie,
ktoré sa niekedy dosť ťažko čítajú.
Môžu byť nimi silnejší stisk rúk, zvláštne
zafarbenie hlasu alebo pohľad, ktorý
spaľuje. Ešte aj prízvuk môže zmeniť
posolstvo, ktoré sa snažíme niekomu
sprostredkovať. Niekedy tieto never-
bálne signály môžu celkom zmeniť výz-
nam slov. 
V potápaní si musíme rovnako všímať
aj tieto výrazové prostriedky. Aj keď
nám partner ukáže signál "OK", ale
sprevádzajú ho nepravidelné trhané
pohyby tela, či vystrašený výraz v tvári,
môže byť jeho význam rozdielny. V
takom prípade urob určité opatrenia
skôr, než to eskaluje vo viac serióznu
situáciu. Taktiež oči dokážu napovedať
veľa o stave, v akom sa náš partner
nachádza.
Navyše, ten istý signál sa dá ukázať
síce identickým gestom, avšak s
rozdielnou intenzitou, respektíve dôra-
zom. Niekedy signál ukážeme oboma
rukami a už táto skutočnosť dá signálu
väčší dôraz. Rozdiel medzi pokojne
zodvihnutým palcom (nepôjdeme už
hore?) rázne trhnutím vztýčený prst
(poďme hore) až po oba vztýčené palce
(okamžite sa vynorme !) je zrejmý.

Prístroje

Väčšina potápačsky dôležitých infor-
mácií sa dá vymieňať medzi partner-
mi len púhym ukázaním podvodného
manometru, konzoly s prístrojmi alebo
počítača. Tu je opäť dôležité už spomí-
naná znalosť "tohto jazyka". Ak naprík-
lad súhlasíte spoločne s konkrétnym
tlakom podmieňujúcim moment otoče-
nia ponoru smerom späť na základňu,

môže byť ukázanie manometra jas-
ným signálom. Na druhej strane ak si
si s partnerom nestanovili limity ešte
pred ponorom, alebo ak tvoj partner
nepozná displej tvojho počítača, môže
prísť ku celkom opačnému pochope-
niu tvojho odkazu.
Ďalším dôležitým bodom je, že nie
všetky prístroje môžu pracovať s tým
istým systémom jednotiek. Zatiaľ čo v
USA je ešte stále zaužívaný imperiál-
ny systém, veľká časť sveta už prešla
na metrické jednotky. Jeden bar takto
zodpovedá 14,7 psi a fľaša účtovaná
na 3.000 psi bude na metrických
manometroch zobrazovaná ako 200
bar. Aj keď mnohé potápačské počítače
sa môžu nastaviť na oba systémy ,
pokiaľ si v USA požičiaš manometer
celkom iste bude v tebe neznámych
jednotkách a prinúti ťa viacej rozmýšľať.
Takisto môže byť táto situácia zmä-
točnou pre tvojho partnera.

Komunikácia pod vodou

Ak už si pod vodou, dodržiavanie
niekoľkých pravidiel ti môže pomôcť v
úspešnej komunikácii.

Po prvé (bez ohľadu na spôsob ko-
munikácie) signalizuj jasne a pomaly.
Pri používaní ručných signálov je
potrebné sa presvedčiť, že ruky je aj
skutočne vidieť. V prípade hlasových
komunikátorov je rovnako potrebné sa
vyjadrovať zrozumiteľne, aby sa prediš-
lo zbytočnej potrebe opakovania
správy..
Do sveta pod hladinou, ktorý pozoru-
ješ zakomponuj aj svojho partnera.
Takéto opatrenie udrží vysoký stupeň
pripravenosti na rôzne situácie. Zostaň
skoncentrovaný, pretože rozptýlenie
môže spôsobovať poruchy v komu-
nikácii pod vodou.
Zdrž sa vysielaniu odkazov, ktoré by
mohli byť dvojzmyselné, zavádzajúce,
alebo vôbec nesúvisiace s ponorom.
Vždy si urči signál vyjadrujúci niečo
ako: "Aáách, zabudni radšej na to, hore
ti to poviem……", alebo: "To nie je
dôležité.....…". 
Jednou z metód, akou zisťujeme
pochopenie signálu je jeho opakovanie.
A nakoniec jedna dobrá rada: absen-
cia odpovede na signál, sa považuje za
nepochopenie signálu. preto vždy 
na signál partnera odpovedaj !Komunikácia pod vodou



Ale obe skupiny sa môžu len
pokochať pohľadom na 22 metrov
vysoký a skutočne ozrutný vodopád
“Štrbački Buk”. 

Cena
Náklady na cestu je potrebné
kalkulovať spôsobom, keď do úvahy
berieme vzdialenosť 600 km. K to-
mu je potrebné pripočítať diaľničné
poplatky v Maďarsku /prípadne v
Rakúsku/ a na chorvátskom území.
Ubytovanie v spomínanom pen-
zióne vyjde s raňajkami na 23
Eur/osoba/noc.
Jeden deň potápania (2 ponory)
stoja 60 Eur. V cene je fľaša,
záťaže, doprovod Divemastera.
Jeden deň raftingu stojí od 20 - 45
Eur v závislosti od vzdialenosti od
základne a dĺžky splavu. V cene je
transport na štart a z cieľa,
zapožičanie tenkého neoprénového
obleku, vesta, helma, pádlo. Popis
raftingu aj s dĺžkami jednotlivých
úsekov nájdeš na:
www.aronnax.sk/travel/produkty/rafting_bosna.php

Termín
Oba zájazdy, augustový aj sep-
tembrový máme koncipované ako
predĺžený víkend od príchodu do
Bosny v stredu večer. Ale súčasne
ponúkame aj možnosť príjazdu až
vo štvrtok večer. Plánovaný príchod
na Slovensko je potom v nedeľu vo
večerných hodinách.

August 
11.-15.8.2010

September
15.-19.9.2010
(streda 15.9. 2010 je v SR štátnym
sviatkom a dňom voľna )

O našich výletoch do Bosny a
Hercegoviny sme toho už popísali
hodne. Ak si predsa len nezachytil
informácie o týchto dobrodružných
cestách, prečítaj si napríklad náš
report na:
www.aronnax.sk/klub/potapali_sme_rieka_una_v_bosne.php

Logistika
Do Bosny cestujeme individuálne,
cez Zagreb a ďalej známou “starou

cestou” cez Plitvické jazerá. Dolina,
ktorou preteká táto divoká rieka je
len približne 20 km vzdialená od
tejto nádhery s puncom Národného
parku. 

Bývanie a strava
Bývať budeme v jednoduchom pen-
zióne “U Bohdanky”, ktorá má v
Bihači povesť, že ponúka svojim
hosťom najväčšie sendviče v meste.

Jej hotelík je priamo v strede mes-
ta s polohou, priam lákajúcou na
večerné povyrazenie si do mesta.
Bývanie je vkusné, čisté a prekva-
pujúco lacné.
Písať o strave v Bosne je jednodu-
cho zbytočné. Mäso na všetky spô-
soby, sladkovodné aj morské ryby,
kvalitná zelenina a najmä nesku-
točné porcie. A to všetko navyše za
priaznivú viac než priaznivú cenu. 

Potápačský program
Počas predĺženého víkendu nás
čakajú 2 raftingové a 2 potápačské
dni. Potápanie v rieke Una patrí k
skutočným zážitkom. Tí potápači,
ktorí sa na spomínané riečne do-
brodružstvo s nami dajú, zažijú dovt-
edy pre nich nepoznaný zážitok z
potápania. Celkom iná bude prípra-
va na ponor, celkom iná jeho real-
izácia a rozdielnym spôsobom si
naň budú spomínať. Vidieť budú
farby aké doteraz pod vodou nev-
ideli, zažijú prúdy aké doteraz necítili
a začujú zvuky, ktoré by ani nemali
patriť k potápaniu. A navyše čo do
gramáže rýb, sa ponor v horskej
rieke Una kedykoľvek vyrovná tomu,
ktorý poznáš z Červeného mora.
Počítame s tým, že sa nám podarí
realizovať 2-4 riečne ponory.

Rafting na Une
Zjazdovanie divokej vody na Une si
môžu rovnako užívať začiatočníci,
ako aj pokročilí rafteri. Rieka, svo-
jimi meandrami a miernymi pereja-
mi poskytuje dobrý terén pre rodiny
s deťmi, či ďalších benjamínkov to-
hto športu. Ale na svoje si prídu aj
poloprofíci. 
Veď na Une sa každoročne usku-
točňuje viacero súťaží v tomto
náročnom vodnom športe. 

RAFTING A
RIVER DIVING
RAFTING A
RIVER DIVING

http://www.aronnax.sk/travel/produkty/rafting_bosna.php
http://www.aronnax.sk/klub/potapali_sme_rieka_una_v_bosne.php


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

ADVANCED

ADVENTURE DIVER

Ide o pokročilý kurz potápania s  prístro-
jom pre mládež aj dospelých. Úspešní
potápači obdržia certifikát, ktorý ich
bude oprávňovať sa potápať sa v
náročnejšom potápačskom teréne.
Zľava z pôvodných 183 Eur na
ponúkaných

165 €
platí za podmienky zakúpenia (zaplate-
nia) kurzu do 10.8.2010  

Termíny 
výcviku 

Základné kurzy potápania OWD:
1.8.2010 ........... Korčula, HR
3.8.2010 ............. BA, Senec
8.8.2010 ............. Korčula, HR
15.8.2010 ........... Korčula, HR
22.8.2010 ........... Korčula, HR
24.8.2010 ........... BA, Senec
29.8.2010 ........... Korčula, HR
14.9.2010 ........... BA, Senec

Pokročilé kurzy potápania AD:
1.8.2010 ............. Korčula, HR
8.8.2010 ............. Korčula, HR
15.8.2010 ........... Korčula, HR
22.8.2010 ........... Korčula, HR
23.8.2010 ........... BA, Senec

Kurz potápačskej záchrany RD:
1.8.2010 ............. Korčula, HR
15.8.2010 ........... Korčula, HR
23.8.2010 ........... BA, Senec

Kurz resuscitácie CPR:
podľa záujmu .... dohodou

Kurz Divemaster:
podľa záujmu .... BA, Senec
podľa záujmu .... Korčula, HR

Kurz potápania s Nitroxom ND:
podľa záujmu .... BA, Senec
podľa záujmu .... Korčula, HR

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

Inštruktorský kurz:
podľa záujmu .... dohodou

Ďalšie informácie žiadaj na zná-
mej adrese nášho potápačského 
centra

centrum@aronnax.sk

KURZ
MESIACA

5 tipov na akcie potápačského centra Aronnax
Priščapac – ostrov Korčula
9.-29.8.2010
Pohodové potápanie v rodinnom štýle v mesiaci august,
kedy voda v okolí ostrova Korčula dosahuje neuveriteľnú
čistotu a príjemnú teplotu cez 25 stupňov Celzia. Rezervácie
v našej CK vybavíš na známom čísle 0903 228 688. Ak
chceš podrobnejšie informácie hľadaj na:
www.aronnax.sk/chorvatsko/onas_prevadzkovatel_zakladne.php

Rafting v Bihači - Bosna a Hercegovina
11.-15.8.2010
Na rieku Una v Bosne i Hercegovine neďaleko mesta
Bihač chodievame zvyčajne potápať. Tentokrát ťa pozý-
vame na ďalší vodný šport - rafting. Una poskytuje rafting
v celej šírke náročnosti. Na svoje si tu prídu tak polopro-
fesionály ako aj začínajúci vodáci. Pozri: 
/www.aronnax.sk/travel/produkty/rafting_bosna.php

Potápačský karneval - Senec 
28.8.2010
Happeningová akcia na konci prázdnin na Slnečných ja-
zerách v Senci. Okrem  hudby, zábavy a super občerstvenia
sa uskutoční prezentácia záchranárov a výstava fotografií.
Pre potápačov v karnevalových maskách jedlo a pitie
zadarmo! Budú sa hľadať darčeky pod vodou a k dis-
pozícii bude aj "Detský kútik. www.potapacskykarneval.sk

Súťaž družstiev – Orient na Senci
4.9.2010
V septembri náš klub ARONNAX usporiada 2. ročník
súťaže v orientačnom potápaní. Tento rok pribudne ku
schádzaniu družstiev aj rýchlostný pretek dvojíc na pres-
nosť krížom cez jazero a klasický M-kurz. Prihlášky posielaj
na centrum@aronnax.sk . Report z roku 2009 nájdeš na
www.aronnax.sk/klub/usporiadali_sme_orient_2009.php

Potápanie v rieke – Una
15.-19.9.2010
A ešte raz Bosna. Gastro-potápačský zájazd na túto horskú
rieku organizujeme aj v polovici mesiaca september.
Uvidíme lipne, pstruhy a predovšetkým hlavátky. Ruku na
srdce, ktorí z vás uste už videli hlavátku živú, v jej vlast-
nom prostredí a nie ako rybársku trofej? Klikni sem:
www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_bosna.php
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