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TO JE AKÉSI ČUDNÉ, NIE?TO JE AKÉSI ČUDNÉ, NIE?

Zdvorilo žiada o Vaše 2 percentá z dane Zdvorilo žiada o Vaše 2 percentá z dane 
Divíš sa, prečo má náš potápačský klub
názov Aronnax? Pretože sa hlásime k od-
kazu profesora Parížskeho múzea Pierra
Aronnaxa - jednej z hlavných postáv
románu J.Verna: 20.000 míľ pod morom.
Podobne ako postava profesora Aronnaxa,
ktorú Kapitán Nemo nedobrovoľne uväznil
na palube ponorky Nautilus, aj nás priťahu-
je more so svojimi tajomstvami.
Obdivujeme svet živočíšnej i rastlinnej
ríše pod vodnou hladinou aj v temnotách

Kedysi, keď sme boli mladší - štíhlejší
- a svalnatejší, sme potápanie milovali.
S obrovským nasadením sme zháňali
niečo, s čím sa dalo aspoň prežiť pod
vodou. Majstrovali sme, lepili, otravovali
znamych sústružníkov a vzdialených
príbuzných v zahraničí. Hodiny sme po-
malým kompresorom plnili fľaše. Potom
sme na bicykloch s prívesnými vozík-
mi ťahali vercaig na Zlaté Piesky. Pár
minút sme potápali a potom všetko
odznova.
KDE  SÚ  DNEŠNÍ  MLADÍ  A  NAD-
ŠENÍ  POTÁPAČI ?         

Zájazd k akémukoľvek moru bol pre
nás udalosťou roka. Čo na tom, že po-
volenia miestnych úradov nás neu-
veriteľným spôsobom obmedzovali. Čo
na tom, že maličkým Griffom sme sa ho-
ci celé dopoludnie plavili k náprotivné-
mu ostrovu. Čo na tom, že sme spávali
pod holým nebom a jedli tri týždne
Trenčiansky párok s fazuľkou či
Moravské lečo s klobáskou. My sme
predsa potápali.  
KDE  SÚ  DNEŠNÍ  MLADÍ  A  NAD-
ŠENÍ  POTÁPAČI ?                    

Robert Korim

oceánov. Uvedomujeme si význam za-
chovania rovnováhy v prírode a stav, v
ktorom moria odovzdáme budúcim pokole-
niam. Vážime si ľudí, ktorí sa venujú výsku-
mu tvorov, žijúcich pre ľudstvo ešte stále
v neznámom prostredí. Fascinujú nás leg-
endy o Atlantíde a ľahko sa stotožňujeme
s jedincami s objaviteľským duchom.
Vopred veľmi pekne ďakujeme za Vašu 
priazeň a podporu. Všetko nájdeš na:
www.aronnax.sk/klub/vyhlasenie.rtf0903 228 688,   www.aronnax.sk,  centrum@aronnax.sk  

na teba čaká v prípade, že sa s
nami vyberieš do rakúskej

oblasti Steiermark, potápať na
jeden z hydrologických unikátov

Európy. Je ním známe jazero
Gruenner See v Alpách. Dva

týždne do roka tam viditeľnosť
dosahuje neuveriteľných 100+
metrov. Zopár pstruhov a krása
okolitých hôr sú len bonusmi

navyše. Treba vidieť !

ponorneuveriteľný
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JEŽOVKA

Ježovky, ako už ich názov hovorí, sa
navonok podobajú ježkom. Sú to
guľaté alebo mierne sploštené
pichľavé živočíchy, rozšírené po mno-
hých moriach.
Ich dlhé alebo krátke ostne vybieha-
jú z malých pologuľovitých hrbolčekov
na vápnitej škrupine, a preto sú vždy
pohyblivé. Dokonca ich zvnútra ovlá-
dajú svaly. Okrem ostňov má ježov-
ka na povrchu tela aj malé vych-
lípiteľné panôžky s prísavkami na
koncoch. Panôžkami sa pohybuje aj
prichytáva na podklad.
Často sa ježovka prisaje tak silno, že
len veľmi ťažko sa nám ju podarí
odtrhnúť. Medzi ostňami sú po celom
tele, ale hlavne okolo ústneho otvoru
a na spodnej strane tela, roztrúsené
malé klepietka na pohyblivej stopke,
ktoré voláme pedicelárie. 
Tie sa stále pohybujú, čistia povrch
tela, a ak tam nájdu niečo vhodné na
jedenie, hneď to podajú ústam. Tam
každý “hlt” spracuje päť mocných
zubov. Väčšina ježoviek sa živí rastlin-
nou potravou, ale niektoré druhy
konzumujú aj drobné živočíchy. A
samy  ježovky sú obľúbenou pochúťk-
ou labužníkov.
Zapichnuté to nohy kúpajúceho sa
môžu byť aj nebezpečné, pretože
bývajú často znečistené hnilobnými
baktériami.

ČIERNA - OPÁLENÁ -
PEHATÁ  POKOŽKA

U ľudí je farba pokožky závislá na
zvláštnej látke nazývanej melanín.
Ale všetci nemajú tejto látky rovnaké
množstvo. Preto niektorí majú
pokožku čiernu a iní bielu.
Melanín je druh farbiva. Vyrábajú ho
zvláštne bunky v tele, melanocyty a
to niekedy viac, inokedy menej. Ak
majú niektorí ľudia čiernu pokožku je
to preto, že ich melanocyty sú veľmi
aktívne. Vyrábajú veľké množstvo
melaninu, ten pôsobí na ostatné
bunky pokožky a pokožka je tmavá.
Melanín však nie je len farbivo. Chráni
pokožku proti nebezpečným popálen-
inám slnečnými ultrafialovými lúčmi.
Preto sa môžeme opáliť. Slnečné
teplo totiž povzbudzuje činnosť
melanocytov, takže vyrábajú viac
melaninu. Naša koža dostáva tak
tmavšiu farbu.
Ale niektoré svetlé pokožky majú
malé skupiny melanocytov, ktoré sú
účinnejšie ako iné. A tam sa objavu-
jú pehy. 

PREČO  VIDÍME  LEN  
JEDNU  STRANU   MESIACA

V časoch, keď mesiac vznikol, roto-
val veľmi rýchlo. Potom sa jeho
otáčanie sa okolo vlastnej osi spo-
malilo. V súčasnosti vykonáva jeden
obrat raz za 27 dní. 
Tento čas sa rovná dobe jednému
obehu okolo Zeme. Preto nám ako-
by ukazoval stále rovnakú tvár.
Pôvodne bol Mesiac čiastočne roz-
tavený, pričom jeho najhustejšie
horniny klesali do vnútra. To sa ale
nestalo všade, takže Mesiac nie je
celkom rovnorodý. 
V jeho vnútri zostali nerovnomer-
nosti, ktoré narušujú rovnováhu tohto
obrovského telesa. Behom mnohých
miliónov rokov sa vplyvom zemskej
príťažlivosti natočili smerom k nám.
Od tej doby nám Mesiac ukazuje len
tú istú pologuľu. Z tej druhej, sa sta-
la takzvaná “odvrátená” strana. 
Tým sa tiež stalo, že doba jednej
otáčky sa zhoduje s dobou jedného
obehu.

PREČO  SA  ĽADOVÁ
POKRÝVKA  KĹŽE

Poznáme to všetci - ak sa pokúsime
vziať do rúk ľadový cencúľ, je viac než
pravdepodobné, že nám vykĺzne 
z dlaní.
V teplých prstoch sa totiž povrch ľadu
roztopí. Medzi ľadom a našimi dlaňa-
mi sa vytvorí slabý vlhký povlak a
studený cencúľ sa stane klzkým.
Ak je naozaj veľká zima a ľad
dokonale zmrznutý, je naopak lep-
kavý a vôbec nie klzký. Teplo našich
prstov na okamih rozpustí trocha
ľadu. Ale táto vrstvička vody skoro
okamžite zmrzne a prilepí sa nám
na pokožku.
Korčuliari sa po ľade kĺžu z iného
dôvodu: tiaž hokejistu sústredená na
extrémne malú plochu nožov korčulí
vyvoláva tlak.
Ten rozpustí tenkú vrstvu ľadu.
Korčuliar sa teda kĺže na tenulinkej
vrstvičke vody. Ale akonáhle sa vz-
diali preč, voda začne zasa okamžite
zamŕzať.    

FyzikaFyzika

FyziológiaFyziológia

GeografiaGeografia ZoológiaZoológia



Elba je najväčší ostrov
Toskánskeho súostro-
via, s rozlohou 225
km2. Dlhá je 27 a

široká 18 km. Je vyhľadávaným cieľom
turistov a rekreantov z celého sveta,
pre jej bohatú históriu, krásne pieskové
pláže a malebné mestečká.

V cene zájazdu 575 Eur je zahrnuté:
- Ubytovanie na 7 nocí v dvoj- a troj-
lôžkových kajutách
- Potápanie (fľaše, vzduch, popis
ponorov, čln)
V cene nie je:
- Tansport
- Poistenie
- Strava

Cesta

Vzdialenosť z Bratislavy meria 1100
km. Automobilom (a pri dodržiavaní
predpísaných rýchlostných limitov) trvá
10 hodín. Najednoduchším riešením je
cesta diaľnicou po trase:Bratislava-
Wien-Graz-Villach-Udine-Padova-
Ferrara-Bologna-Pisa-Piombino.Z
Piombina sa pokračuje trajektom do
Portoferraio na Elbe. Náklady na ces-
tu ta i späť pri použití automobilu s "bež-
nou" (8 litrovou) spotrebou vychádzajú
na cca 320 Eur. V tejto sume sú dial-
ničné poplatky v Rakúsku a v Taliansku,
ako aj pohonné hmoty.

Trasa plavby

Miesto nalodenia a vylodenia bude v
mestečku Portoferraio, len kúsok od
miesta, kde nás vyklopí trajekt trans-
portujúci autá a cestujúcich z Pevniny.
Ďalší pohyb katamaránu, závisí na me-
teorologickej situácii:
- Pokiaľ fúka malý vietor a more nie je
vzduté, je úplne jedno kadiaľ plachtíme.

- Ak sa zdvihne väčší vietor a more sa
začne húpať, budeme vyberať lokality
a plávať v závetrí ostrovčekov.
- Ak začne fúkať veľa, nájdeme chrá-
nenú zátoku a tam zakotvíme.
- Pokiaľ bude skutočne veľký víchor,
schováme sa v prístave.

Loď Belina

Obytné priestory tvoria 4 kajuty pre hostí
(2 x 3-lôžková - dvojlôžko 195 x 170 cm
a váľanda - a 2 x 2-lôžková - 2 samostat-
né lôžka o rozmeroch 195 x 90cm).
Salón s pevným stolom a lavicami, kde
môže stolovať všetkých 10 hostí naraz.
Na prove je paluba s rozmermi 9m2 a
slnečná paluba 12,5m2 
Plošina na korme (4m2) pre skoky do
vody a zadná paluba s rozmermi
v20,5m2 s lavicou pre 11 potápačov.
Obe sú zastrešené plachtou. Plne vy-
bavenú kuchyňu dopĺňa: plynový sporák
s rúrou, kuchynský drez s teplou aj stu-
denou vodou, skladovacie priestory a 3x
120 l chladnička. Na palube je 2x WC
so sprchou. Sprcha so sladkou vodou
sa nachádza aj na palube.

Potápanie na Elbe

Pobrežie ostrova je dnes vďaka bo-
hatému podmorskému životu, ko-
ralovým útesom a veľkej hĺbke
mediteránskym rajom potápačov. Čis-
tota a kvalita vody je naozaj vynikajú-
ca a tomu zodpovedá aj množstvo rýb,

Elba - Taliansko

Termín - 
13.-20. september
Termín -
13.-20. september

Elba - Taliansko 
Potápačským katamaránom na ostrovPotápačským katamaránom na ostrov

http://www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_brusel.phphttp://www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_brusel.php

ktoré tu žijú. Vyskytujú sa tu murény,
sasanky, chobotnice a veľké množstvo
ďalších druhov. Časté sú húfy barakúd,
ropušnice, murény a hlavne obrovské
úhorovce, ktoré môžete vidieť v noci
loviť na útesoch. Bohatý výskyt kre-
meňa a iných odolných hornín spolu s
ďalšími faktormi spôsobujú krištáľovú
čistotu vody, preto si užijú aj tí, ktorí
dávajú prednosť šnorchľovaniu. Na
celom ostrove sa nachádza cca 36
bežne navštevovaných lokalít (dostup-
ných väčšinou len z plavidla) s obti-
ažnosťou od ľahkej po vysoko náročné,
s hĺbkami od 2 – 56 m.

Potápanie z lode Belina

Na palube sú k dispozícii potápačské
fľaše (7x12 a 4x15 litrov), záťažové
opasky a dostatok záťaže (1,5 kg jed-
na kocka). Ak treba, je posádka schop-
ná vďaka vysokotlakovým zásobníkom
a "napĺňajúcej" kapacite 640 litrov za
minútu naplniť 10 fliaš za 20 minút!!
Kompresory sú umiestnené v podpalubí
a preto ich hluk bude len minimálne
obťažovať.
Pre prípravu na ponor, obliekanie výstro-
ja slúži zastrešená zadná paluba s čis-
tou výmerou 19m2. 
Viac informácií na našej webstránke.



Žijeme v „elektronickej dobe“. Počítače
aj smartfóny sa stali jeho súčasťou. Už
dávno sme si zvykli, že ich používame
všade. Preto sa nám letuškin oznam: „
ubezpečte sa prosím, že vaše elektron-
ické prístroje zapnete až v intervale min-
imálne 10min od vzletu lietadla.
Upozorňujeme, že telefóny musia zostať
vypnuté počas celej doby letu...”, zdá
trocha bizarným. Mnohým je čudné ako
môže niečo tak malé, narušiť priebeh
letu.

Ako navigujú lietadlá

Vysvetlime si najskôr, akým spôsobom pi-
loti navigujú lietadlá z bodu A do bodu B.
Moderné lietadlá sa navádzajú cez
celosvetovú sieť malých stacionárnych rá-
diových vysielačov. Tieto stanice emitu-
jú 120 až 140 wattový signál. V porovnaní
s rádiovými vysielačmi FM staníc ide o
rádovo oveľa slabší signál, navyše
prenášaný na dlhšiu vzdialenosť.
Pri pristávacom manévri si posádka lie-
tadla pomáha okrem navigačného signálu
pomáha ďalším, ktorý vedie lietadlo po
precíznej zostupovej dráhe až na runway.
Aby oba systémy pracovali spoľahlivo, sú
príslušnými orgánmi (lokálne Ministerstvá
spojov) tieto navigačné frekvencie a
vyhradené leteckej preprave, aby sa elim-
inovalo potencionálne rušenie.
Uvedený systém pracuje zvyčajne
spoľahlivo, až pokiaľ sa na scéne neob-
javí ďalší signál. A takým môže byť aj
prenosný vysielač.

Rušenie signálu

Všetky elektronické prístroje, ktoré počas
bežného dňa používame (NB, smartfóny,

CD prehrávače, TV aj hry) vysielajú rá-
diové vlny. Vo všeobecnosti sú na frekven-
ciách ich hlavných procesorov. Emitované
vlny z týchto prístrojov môžu spôsobiť
vzájomné rušenie sa. 
Ako príklad uveďme dočasné prerušenie,
vysielania TV či rádia ak súčasne prijímaš
telefonický hovor. Interferencie medzi
domácimi spotrebičmi (počítač, detské
monitory, ...) riešime často len ich pre-
miestením či pootočením antény. Ale to,
čo je v našom domove drobnou mrzu-
tosťou, nemusí mať vo vzduchu vo výške
niekoľkých kilometrov nad zemou
jednoduché riešenie.

Aj keď je v prípade domácich elektron-
ických prístrojov, maximálna povolená
radiačná úroveň v záujme obmedzenia
interferencií regulovaná, obyčajne je elek-
tromagnetická radiácia niekoľko krát sil-
nejšia, ako signál typický pre účely nav-
igácie. Často je v rozmedzí leteckej nav-
igácie – teda v šírke vlnového pásma od
108 po 118 MHz.

Tí z vás, ktorí dávali pozor na hodinách
fyziky, budú mať pri čítaní týchto riadkov
pocit, že hliníkový povrch moderného li-
etadla bude efektívne chrániť externé
navigačné antény od zblúdeného signálu
emitovaného elektroniky vo vnútri lietadla.
Bohužiaľ, nie je tomu vždy tak. Zblúdený
elektromagnetický signál môže narážať
vo vnútri hliníkového obalu lietadlovej
kabíny a dokonca postupne narastať.

Signál môže nakoniec uniknúť cez niek-
toré z malých okien. V nepriaznivých prí-
padoch, môžu vonkajšie navigačné an-
tény korábu zachytiť signál, ktorý je schop-
ný vychýliť lietadlo zo želaného kurzu.

Mobilné telefóny

Mobilné telefóny, na rozdiel od ostatných
elektronických hračiek emitujú silnejší
signál, pretože na zemskom povrchu mu-
sia byť v “dohľade” svojho GSM vysielača.
Pretože zóna “dohľadnosti” je často lim-
itovaná, často sa využívajú identické
frekvencie vo viacerých operačných
územiach tak, aby bolo pokryté celé
územie. 

Keď sa mobil v kabíne lietadla dostane
do výšky hoci len niekoľko 100 metrov,
ocitne sa v dosahu viacerých veží. V
dôsledku tejto skutočnosti môže saturovať
sieť a spôsobiť masový elektronický zmä-
tok.

Neraz sa v minulosti stalo, že siete mo-
bilných telefónov obmedzili komunikačné
a navigačné frekvencie lietadiel. Aerolinky
vyžadujú od svojich pasažierov vypnutie
ich telefónov najmä v čase, keď sú li-
etadlá ešte na zemi. Vtedy posádka li-
etadla realizuje kontrolu a kalibráciu sen-
zitívnych navigačných systémov.

A čo palubné prístroje ?

Istotne sa teraz čuduješ, ako potom fun-
gujú zabudované palubné prístroje, ale-
bo zábava na palube a či sa nerušia
navzájom. V skutočnosti sa nerušia z
dôvodu, že musia spĺňať prísnejšie reg-
ulácie vysielaného signálu a prejsť
množstvom náročných skúšok potvrdzu-
júcich ich spoľahlivosť, aby sa preukáza-
la ich kompatibilita s navigáciou lietadla.

Telefóny na palubách lietadiel používajú
na svoju prevádzku satelitné komu-
nikačné systémy. Tieto operujú na
frekvenciách v pásmach, odlišných od
terestriálnych. 

Aké reálne je nebezpečenstvo

Po dnešný deň nebol preukázaný žiaden
konkrétny prípad leteckej nehody s uve-
dene popísanou príčinou.  Mnohým, sa
preto teória rušenia navigačných prístro-
jov lietadla civilnými prostriedkami zdá veľ-
mi nepravdepodobnou. Akoby podobný
scenár bol možný len v lacných katas-
trofických filmoch.

V súčasnosti je v letectve zazname-
naných len niekoľko stoviek prípadov. Je
však pravdou, že väčšina prípadov
(vyriešených posádkou priamo na palube)
nie je hlásená. Ale napriek tomu, je
varovný prst osudu vztýčený. Experti totiž
tvrdia, že takýto objav je nepravde-
podobný, pretože o takto uvažovanom
rušení jednoducho nezostáva záznam.
Takzvané „čierne skrinky“ odrážajú len
palubné prístroje v čase nehody.
Neposkytujú však žiadne informácie o
tom, či tie údaje boli správne, alebo ov-
plyvnené elektronickým rušením.

Elektronika a mobily na palubách lietadiel



Vis - CHORVÁTSKO
Skvelé potápanie na vrakoch JadranuSkvelé potápanie na vrakoch Jadranu

Vis - CHORVÁTSKOTýždňový zájazd pre pokročilých
potápačov na chorvátsky ostrov
Vis. 

Vis je druhým najvzdialenejším os-
trovom od pevniny. Na rozdiel od
väčšiny iných lokalít Jadrana oplý-
va bohatosťou rýb a ostatných zás-
tupcov morskej fauny. Akvatórium v
susedstve ostrova, je už skutočným
morským potápaním s prúdmi,
prílivom a ďalšími pohybmi vody.

Ostrov Vis

Pobrežie Visu je veľmi členité s
množstvom jaskýň, dier a zárezov,
ktoré poskytujú prirodzené útočiská
morským živočíchom. Miestne vody
sú preto právom označované za
jedny z najlepších na pobreží
Chorvátska. Až do konca 80-tych
rokov bol Vis námornou základňou
juhoslovanskej armády. Ešte pred
dvadsiatimi rokmi nebolo možné sa
ku ostrovu priblížiť na vzdialenosť
menšiu, ako 5 námorných míľ. Z
čisto potápačského uhľa pohľadu,
to znamená minimálne poškodenú
faunu, flóru ale aj doposiaľ nie príliš
čulý turistický ruch.

Vraky v okolí ostrova

Skalnaté útesy v okolí Visu sa však
stali osudnými pre mnohé plavidlá,
ktoré skončili svoju púť v dôsledku
navigačnej chyby či náhlej búrky. V
tesnej blízkosti ostrova preto
nachádzame nevšednú koncentrá-
ciu vrakov z rôznych období.
Niektoré sú tu v neveľkých, aj pre

začiatočníka, či nie príliš skúseného
potápača dostupných hĺbkach do
20 metrov. Viaceré ležia v hĺbkach
na hrane rekreačného potápania
do 40 metrov. Ale na svoje si prídu
aj technickí potápači, pretože zopár
ich je aj v hĺbkach cez 60 metrov.
Výhodou takmer pravidelného
rozmiestnenia vrakov v okolí ostro-
va je, že nech fúka vietor z ktore-
jkoľvek strany, takmer vždy je
možné na niektorom z nich potápať.
O našej miniexpedícii na vraky v
okolí ostrova, s ich podrobnejším
opisom sa dočítaš na našom webe.

Ubytovanie a strava

Počas nášho výjazdu, budeme bý-
vať v útulnom Apartmánovom dome
so štandardne zariadenou kuchyňou
a veľkou terasou. Táto sa stane
centrom našich večerných stretnutí
plných potápačských plánov a „vý-
meny skúseností“...
Kuchyňa dá možnosť vyniknúť tvo-
jim gastronomickým schopnostiam,
pričom dietický režim výjazdu

bezpochyby prispeje k úspechu
pobytu na Vise.

Potápanie na ostrove

Vzhľadom na charakter potá-
pačských terénov, je výjazd určený
tak začiatočníkom, pokročilým ako
aj veľmi trénovaným technickým
potápačom.

Čo môžeme očakávať:
• Vraky
• Jaskyne
• Steny

• Prúdy
• Extrémne čistú vodu
• Zaujímavé druhy rýb
• Skvelých divemasterov

Čo v žiadnom prípade nemôžeme
očakávať:
• Nudné ponory v zátokách s
pieskom
• Potápanie medzi odpadkami či
smetím
• Masový turizmus
• Neznalosť terénu

Informuj sa v našej cestovke.



Vstup do vody bro-
dením rozhodne nie je
žiadna veda. Napriek
tomu sme často sved-

kami vratkej rovnováhy potápača pri
obúvaní plutiev a následných pádov do
vody spojených so zranením, napití sa
vody, kašľaním, zvracaním či 
dokonca pridusením. 

O stratených maskách, baterkách či fo-
toaparátoch ani nehovoriac.  

Brodenie, či peší vstup sa zdá najľahším
spôsobom, ako sa dostať do vody pred
ponorom. Ale aj táto zručnosť stojí as-
poň za krátke povšimnutie

Výstroj a jeho príprava

Je zrejmé, že pred sa motným vstupom
do vody bude potápač kompletne us-
trojený. Celý Scuba výstroj (fľaša - reg-
ulátor - vesta) bude mať na sebe,
remene pritiahnuté, pracky zapnuté,
hadice a prístroje na svojom mieste. 

Kompenzátor bude prifúknutý do tej
miery, aby potápača bezpečne udržal
na hladine. prívod plynu musí byť
otvorený, maska v závislosti na prírod-
ných podmienkach (vlny, vietor) bude
buď vo funkčnej polohe na očiach, ale-
bo zavesená pod bradou na krku potá-
pača. 

Ten istý princíp uplatňujeme aj s reg-
ulátorom. V prípade drsnejších pod-
mienok patrí do úst potápača.

Plutvy

Ak more využíva svoju energiu, je zvl-
nené, bude potrebné mať plutvy v
rukách a v pohotovosti tak, aby ich
nasadenie zabralo čo najmenej času. 
V prípade remienkových plutiev, na ich
obutie dobre poslúži stará dobrá metó-
da “figúry 4”.

Potápač sa pritom opiera jednou rukou
o skalu (rebrík, konštrukciu...). jednu

nohu potom prekríži cez druhú, pričom
končatinu ohne v kolene, čím vytvorí
pomyslenú “figúru 4”. 

Pravá ruka potom obúva plutvu na ľavej
ruke a naopak. Pri striedaní sa musí
potápač pochopiteľne otočiť opačným 

bokom ku skale (rebríku, konštrukcii...).
Aj v prípade vstupu do vody z pláže, ak
nie je skala (rebrík, konštrukcia..) môže
pre tento účel použiť svojho pevne sa
rozkročiaceho partnera.

Do vody je vhodné vstúpiť až po pás.
Trochu odlišná je situácia v pod-
mienkach silnejšieho príboja. Surf vtedy
bičuje pobrežie a zdanlivo malé vlny
ženúce sa k pobrežiu môžu mať až
neuveriteľnú silu! 

Vtedy je často vhodnejšie sa obuť do
plutiev už na okraji, kam až dočiahnu vl-
ny. Regulátor putuje do úst a maska na
oči. Do vody vtedy vstupuje dvojica
potápačov pospiatky, navzájom sa

podopierajúc a pridŕžajúc o seba. 
Pri každej väčšej vlne je vhodné sa
zohnutím pokrčiť a odolávať jej sile.
Postupom do hlbšej vody sa dá neskôr
celkom ponoriť a podplávať ďalšie neprí-
jemné vlny.

Vstup do vody  brodením



ELBA - KORZIKA
Katamarán Belina
14. - 21. jún 2012
26. júl -2. august 2012
13.- 20. september 2012

ČERVENÉ  MORE
Pobyt na safari lodiach
5. - 12. máj 2012
23. - 30. jún 2012
30. jún - 7. júl 2012
13. - 20. október 2012

JADRAN
Rodinné plavby
30. jún - 7. júl 2012
7.- 14. júl 2012

Termíny našich plavieb pre rok 2012



Cena kurzu:
300 Eur
Cena kurzu:
300 Eur

RESCUE  DIVER 
Špecializovaný potápačský kurzŠpecializovaný potápačský kurz

RESCUE  DIVER
Kurz RESCUE DIVER je jedným z
potápačských kurzov v rámci nášho
výcvikového centra. Je určený pre-
dovšetkým tým potápačom, ktorí sa
chcú potápať bezpečne a pri tom
chcú byť pripravení na náhle a
neočakávané udalosti. 

Kurz je súčasne jednou zo vstup-
ných požiadaviek pre účasť na kur-
zoch vyšších záchranárskych kval-
ifikácií ako aj inštruktorských
stupňov. V oblasti samozáchrany
kurz dôkladne pripraví potápačov
na nebezpečenstvá a riziká tohto
športu s dôrazom na prevenciu a
zásady bezpečného potápania. 
V teoretických a praktických lek-

ciách si účastníci výcviku osvoja
nové potápačské zručnosti a
oboznámia sa s aktuálnymi novinka-
mi z oblasti potápačskej
záchranárskej techniky. Súčasťou
výcviku sú kvalitné poznatky zo
zdravovedy, prvej pomoci, techniky
potápačskej záchrany a resuscitá-
cie vo vode. K dominantným témam
patrí aj manažment záchrany a
problematika potápačských nehôd
a úrazov.

Ťažiskom praktickej časti je okrem
zvládnutia nových potápačských
zručností nácvik riešenia krízových
situácií a záchrana potápača-potá-
pačom v reálnom prostredí.

Záchranári absolvujú praktickú
prípravu na otvorenej vode v ro-
zličných podmienkach a s rozdiel-
nymi partnermi na rozdielnych potá-
pačských lokalitách.

Podmienky účasti

- vek min 15 rokov
- kvalifikácia ADVANCED alebo 
40 registrovaných ponorov
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 6 teoretických prednášok
- 2 semináre
- 1 bazénová lekcia
- 5 ponorov na otvorenej vode
- 1 komplexné zamestnanie
- spolu približne 40 hodín výuky

Cena kurzu 300 Eur
Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- vstupné na bazén, školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI alebo PADI
- c-card a nástenný certifikát
- tabuľky riešenia potáp. nehôd
- pracovný manuál
- prílohu potápačského denníka

Nezabudni sa tiež informovať o kur-
zoch predlekárskej prvej pomoci 
v prípadovh potápačských nehôd
akými sú Kurzy kardiopulmonálnej
resuscitácie (CPR1st) podávania 
kyslíka (CPROX) a používania 
automatického defribilátora (AED).

Termíny nájdeš na našej web-
stránke www.aronnax.sk alebo
napíš na: centrum@aronnax.sk



Chalani v klube mi sucho a krátko
oznámili: „v piatok sa ide potápať do
60m“. Môj údiv bol asi dosť zreteľný,
lebo sa hneď hurónsky rozrehotali. Bol
totiž koniec januára a môj výstroj už vi-
ac ako 2 mesiace pekne odpočíval
uložený na spodku skrine. Vysvetlenie
nasledovalo – „potápať sa budeme v
tlakovom hrnci“. Nasledoval dodatok –
„teda - bude to Hydrosimulátor“. Ale ani
tento popis ma celkom neuspokojil, pre-
to prišli na rad fotky-internet-reporty.

Fantomasova pracovňa
Keď sme po približne 1,5hod jazdy prišli
do Vyškova pri Brne, ukončili sme ces-
tovanie pred bránami akejsi akredito-
vanej skúšobne. Nasledovala takmer
„colná“ prehliadka usmievavým ale
precíznym vrátnikom. A po niekoľkých
sto metroch vnútri areálu som sa ocit-
la na veľmi zvláštnom mieste. Vo vnútri
haly sa ako prvá v mojom zornom poli
objavila ozrutná rúra so schodiskom,
ktorá ako som sa neskôr dozvedela
slúžila ako ponorná, 7m hlboká veža.
V opačnom rohu, na zvláštnej
konštrukcii nečakane trónil nádherný
drevený motorový čln z minulého
storočia, so staručkými Crescent mo-
tormi. Cez dvere bolo vidieť do vedľa-
jšej miestnosti, kde som zahliadla neu-
veriteľne veľké tlakové nádoby pospá-
jané trubkami do série a nechýbal ani
na pohľad statný kompresor.
Najzaujímavejším však bol akýsi ria-
diaci pult, akoby z filmu o Fantomasovi.

Pracovisko bolo zaplnené
obrazovkami, reproduk-
tormi, ventilmi a
množstvom ďalších,
výhradne analógových
prístrojov. Nechýbal, ako

poznamenal Jurko, ani magnetoskop
(ako sa vraj volá video) či 4-stopý
kotúčak. 

Hydrosimulátor
Takto som nazvala pretlakovú komoru,
ktorá merala aspoň 3-4m. Ako sme
neskôr zistili, po vstupe do haly sme
videli len jej hornú polovicu, pretože
pod nami o poschodie nižšie bola jej
spodná polovica. Pohľad do vnútra cez
vstup, mi pripomínal filmy o ponorkách.
Interiér tvorili kovové lavice a zo strán
viseli hadice s O2 polmaskami.
Archaické zariadenie riadiaceho cen-
tra dopĺňal smiešny telefón červenej
farby, ktorý viedol až do suchej časti ko-
mory. Jej podlahu tvoril akýsi rošt a pod
ním som videla vodnú hladinu.

Príprava na ponor
Pozostávala z rýchlej lekárskej prehli-
adky a Robovho popisu ponoru. Čakal
nás ponor do hĺbky 60m s 20min časom
na dne. Aj som sa trochu zasmiala, keď
nám popisovali príznaky a symptómy
dusíkovej narkózy. Pravdaže smiech
ma prešiel takmer vzápätí po tom, čo
som sa obliekla do neoprénu a súkala
sa cez úzky otvor do komory. Ihneď
som si uvedomila, že v kuchte je akási
čudná akustika. Na pokoji mi nepridala
ani Dexterova poznámka, že vraj „dolu“
pôjdeme rýchlejšie, „aby sme si tú
narkózu“ riadne užili...“. S malou dušičk-
ou som sa nastrojila a po rebríku

zostúpila do relatívne chladnej vody.

Zostup
A dobrá nálada z prípravy na ponor
zmizla celkom vtedy, keď sa dvere ko-
mory zavreli a hlasné syčanie nám jed-
noznačne naznačilo že sa komora
napĺňa. Takmer vzápätí som ucítila tlak
na uši a bolo mi jasné, že ak nebudem
stíhať, tak sa môžem dostať do prob-
lémov. Začala som ako o dušu hltať, ký-
vať sánkou a fúkať do nosa. Našťastie
nikto „nehodil biely uterák do ringu“
(rozumej nedvihol ruku ani nezabúchal
na stenu komory). Neskôr na grafe som
zistila, že Robo zostup napriek
vyhrážkam výrazne spomalil a tak sme
klesali rýchlosťou len okolo 8-9m/min.

Na dne
Bolo to veľmi bizarné. Hoci sme všetci
štyria kľačali v plechovke naplnenej
vodou, cítili sme tlak na uši, naše vesty
aj obleky sa stláčali a na počítačoch
nám naskakovala simulovaná hĺbka.
Po pár min sme boli na „dne“ v hĺbke
cez 60m. Už od 50-53m som ucítila
akýsi ťažko popísateľný ťaživý pocit.
Súčasne, akoby sa zmenili svetelné
pomery v komore.
Nemôžem povedať, že by sa mi ťažšie
dýchalo, necítila som tú avizovanú
kovovú príchuť na jazyku ale uvedomi-
la som si, že som akási „lenivejšia“ vy-
dychovať. Akoby som vzduch chcela
len prijímať, ale nie vydávať von. Po
pár minútach som si všimla, že už necí-
tim chlad ako na počiatku ponoru, ho-

ci teplota bola pochopiteľne konštant-
ná. V tej chvíli mi môj partner podal
písaciu tabuľku s akousi správou.
Nedokázala som riadne zaostriť a ťažko
som chápala význam napísaných slov. 

Výstup
Aj keď som si to nechcela pripustiť, sku-
točnosť že som bola pod účinkami
narkózy som zistila až vtedy, keď sme
začali „stúpať“ nahor. V takých 40m sa
akoby rozjasnilo a aj zvuk môjho nády-
chu bol iný. Odrazu som mala čistú
hlavu a mohla sa konečne venovať svoj-
mu počítaču, na ktorý som opojená N2
celkom zabudla. Hore to šlo postupne.
Aj keď sme boli vyzvaní, aby sme ig-
norovali svoje počítače, pochopiteľne
sme ich bedlivo sledovali. Stupňovitou
dekompresiou sme sa dostali až na 6m,
kde nás nechali 13min. Po nej nasle-
dovala až 20min pauza v 3m. Začala
nám byť trocha zima, tak sme postup-
ne opúšťali vodu a po rebríku vyliezali
do suchej časti komory.

3-metrová zastávka – to už bola otra-
va, aj keď mi umožnila si zrekapitulovať
svoje myšlienky, čo som vlastne zaži-
la. Bola som rada, že som pri prechode
na súš nezabudla sňať zo zápästia svoj
počítač a nechala ho dolu vo vode. Vraj
by sa mohol poškodiť. Jeden z mojich
druhov ma nasledoval, vysvitlo že 10-
litrová fľaša mu na túto dĺžku „ponoru“
jednoducho nestačila. 

Facit
Keď som si po ceste domov rekapit-
ulovala svoje zážitky a spomenula si
na tie 3 telá mojich partnerov vo vode
podo mnou, nemohla som sa ubrániť
myšlienkam o koreňovej zelenine
namočenej vo vode a uzavretej v
tlakovom hrnci. Ako keď moja mama
varí nedeľňajšiu polievku v kuchte...

Svoje pocity opísala Jolana Adamová

Ponor do 60 m - ale v kuchte





Extrémne žehlenie
Náš potápačský Klub Aronnax orga-
nizuje každoročne takzvanú „haluz
roka“. Takto sme v minulosti absolvo-
vali:
 - 24 hodinové plávanie teamov štafe-
tovým spôsobom v bazéne vo full potá-
pačskom výstroji, potápali sme sa v
mestských fontánach, zúčastnili sa
Bratislavského dňa Vodníkov - pokúsili
sa o vytvorenie rekordu v maximálnom
počte zanorených potápačov ......
Tento rok sme poriadali na Štrkoveck-
om jazere v Bratislave propagačnú ak-
ciu s názvom „Extrémne žehlenie pod
vodou“. Táto recesia sa uskutočnila ako
sprievodné podujatie Festivalu vodného
sveta SCUBACAM. 
Extrémne žehlenie je oficiálna aktivita,
zaštítená dokonca organizáciou evidu-
júcou tieto pokusy o vyžehlenie si os-
obného (najlepšie bieleho) prádla v
nevšednom prostredí. 
Pochopiteľne neboli sme prví, ktorí
kolektívne žehlili pod vodou. Pokusov
bolo už po svete dosť, dokonca aj v
počte 85 žehličov! Náš počet bol oveľa
skromnejší, ale naše srdcia tĺkli „v rytme
podvodného pigľovania“ rovnako
oduševnene. 
Okrem potápačského výstroja, sme si

o vôd jazera s teplotou oko-
lo 12-13 stupňov Celzia
niesli so sebou aj: - oza-
jstnú, regulérnu žehliacu

dosku (aby bolo s čím pigľovať) -
žehličku s odrezanou elektrickou šnúrou
(to pre zvýšenú bezpečnosť) - bielu
košeľu .
Žehlili sme poctivo. Beata aj nakropila.
Martin mal problémy okolo gombíkov a
Robert si pofrflal na pukoch rukávov. Z
vody sme vyšli bez zranenia len Tomáš
sa pri neopatrnom dotknutí horúcej
plochy žehličky trocha popálil. 
Na budúci rok nás čaká ďalšia akcia. Zlé
jazyky hovori čosi o tom, že „Haluzou
roka“ by sa mal stať „Pochod langúst“. 

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

Idem dobre na Tokio ?

Vzťah k nočnému potápaniu

Potápač s jednou hviezdou (rozumej absolvent základného kurzu), miluje
nočné ponory a za žiadnych okolností nevynechá príležitosť na zanorenie sa 
v nočných podmienkach.
Potápač s dvoma hviezdami (rozumej držiteľ karty z pokročilého kurzu), nielen
že má rád nočné potápanie, ale má aj svoje vlastné podvodné svietidlo.
Potápač s troma hviezdami (rozumej potápačský majster), nielen že má svoju
vlastnú baterku, ale kedykoľvek ju ochotne požičia tomu jednohviezdičkovému,
- aby sám nemusel ísť do vody ........ 

zaslal Luki z Bratislavy



Ponorenie súdruha Gottwalda

5 tipov na akcie centra Aronnax - leto 2012
Gruenner See, Austria
7. máj 2012
Lokalita Gruener See v Rakúsku sa bez pochýb radí
medzi najkrajšie sladkovodné lokality sveta. A nie je to
vôbec ďaleko - z Bratislavy len na skok k susedom.
Viditeľnosť 30 m je garantovaná. Zraz 6:30 na základni
Aronnax. Doprava vlastnými autami. Na požiadanie
zabezpečíme zapožičanie suchých oblekov.

Deň vodníkov, BA
9. júna 2012

Najstarší bratislavský vodník Ferko a jeden z organizátorov
Dňa vodníkov je náš člen. A tak ho chodievame každý rok
navštíviť na Hviezdoslavové námestie v Bratislave, kde si
dáme skvelú rybaciu polievku a ďalšie špeciality zo sveta
vodníkov. Hudba, zábava, masky .....

Nočný ponor na Slnovrat, Senec
21. jún 2012
Nočák na Slnovrat - to už je Aronnaxácka klasika. Každý
rok si na deň Slnovratu skrátime najkratšiu noc v roku o
ešte niekoľko desiatok minút strávených pod vodou.
Dobrá partia, skvelá zábava a možnosť vstúpiť ráznejšie
do potápačskej komunity na Slovensku.

Otvorenie základne na Korčuli, HR
23.-24. jún 2012

Aj keď naša základňa v Priščapaci na chorvátskom os-
trove Korčula už funguje od začiatku júna, oficiálne
otvorenie letnej sezóny nás čaká až posledný víkend 23.-
24.6.2012. Jasnačka, že je pripravený pestrí potápačský -
spoločenský - aj gastronomický program.

Minitábor, Guláška
23. - 25. máj 2012

Radi potápame, radi táboríme, radi zostávame na noc pri
vode. Večery pri ohni a s gitarou. K tomu teplá a čistá vo-
da, ešte relatívne málo kúpajúcich sa. Hviezdy v noci a
slnečné lúče cez deň. To je zhruba plán predĺženého ví-
kendu na jazere Guláška pri Senci.

Senecká Guláška už
skrýva kadečo. Počnúc
autami, telefónnymi búd-
kami, cez nafukovacie

Anče až po roztrúsené amforové pole.
Niektoré tieto „atrakcie“ majú väčšiu, iné
zasa menšiu „umeleckú“ či „historickú“
hodnotu. My z Aronnaxu, sme sa (sym-
bolicky) presne na 1. mája rozhodli umi-
estniť pod hladinu bustu súdruha K.
Gottwalda.Najskôr prebehlo obligátne
fotenie sa na suchu. Potom sme ho
povesením na bójku za súčasného spe-
vu hymnických piesní odtransportovali
na jeho konečné miesto na Guláške.
Náš Klement dnes spočíva v hĺbke 13
metrov na návrší s dobrým
„rozhľadom“.A tak pri jeho návšteve
nezabudni na heslo: „Proletári všetkých
krajín spojte sa.....“!


