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Fantastický pocit beztiažeFantastický pocit beztiaže

Aj keď na Slovensku nie je Halloween
tradičným sviatkom, nám v Aronnaxe sa
táto myšlienka páči. Veď akákoľvek
zámienka na stretnutie pri dobrom je-
dle a pití je vhodná.... A čo bude v pia-
tok 28.10.? Naša Strašidelná Párty sa
uskutoční v centre v Domčeku na
adrese Líščie Nivy 21 vo večerných
hodinách. Aj keď je akcia primárne
určená deťom, rozhodne sa nudiť neb-
udú ani tí, čo nikdy nedospeli. Celá ak-
cia sa uskutoční nielen bez elektroniky,

Každá ľudská činnosť má nejaký motív.
Platí to aj pre potápanie. Jedny ho ro-
bia pre záujem o vodný svet, iní pre
pocit dobrodružstva. Ďalším stačí dobrá
partia a pohyb na čerstvom vzduchu.
Podvodní foto a videografi majú svoj
špecifické cieľe a s tým súvisiace motívy.
Rada z nich popri tom vášnivo cestuje,
či spoznáva druhých ľudí. V neposled-
nom rade je to aj “machovstvo” a istá
postrehnuteľná dávka exhibicionizmu.
Ani na samotných ponoroch sa nám
nie vždy páči všetkým to isté. Zatriaľ čo
jedny sú nadšení z morskej fauny či

flóry, iní sa ženú za vrakmi - jaskyňami
- hĺbkami. Ja osobne milujem na potá-
paní ten fantastický stav beztiaže. Je
predsa úžasné môcť sa zavesiť v
priestore len tak. Akoby nejestvovala
zemská príťažlivosť. Akoby sme dokáza-
li vkročiť do priestoru. Akoby sme boli
schopní dať nášmu životu aj skutočné
3D. Neviem, kto ešte okrem nás o tom
vie - hádam len kozmonauti v otvorenom
vesmíre, či parašutusti pri voľnom páde
A vy ako ? Aj vy si ten pocit bez tiaže
užívate?

Robert Korim

ale dokonca aj bez elektriky. Veríme, že
nám postačia sviečky, petrolejky, gitara
a banjo k tomu, aby sme zažili skvelú
zábavu. Kto nemá deti - požičajte si ich
od príbuzných! Kto nemá kostým - vy-
robte si ho! Kto má zlú náladu - zavrite
ju do skrine! Kto sa nevie zabávať - zostaň
radšej doma
Ako obvykle pre hladký priebeh potre-
bujeme vedieť približný počet detí a
dospelákov, preto sa prosím zaregistruj
na adrese: centrum@aronnax.sk
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ARONNAX AJ NA
FACEBOOKU

Aj keď sa nie celkom stotožňujeme
s názorom:”.....že kto nie je na

Facebooku - ten nejestvuje”, aj my
sme už dávnejšie vstúpili do tejto
časti virtuálnej reality. Facebook
považujeme pri troche osobnej 

ostražitosti, v spojení s používaním
zdravého úsadku za výborný komu-
nikačný nástroj, ktorým sa dá poho-
tovo dozvedieť aj priebežne sledo-
vať dianie v našom klube a okruhu

priaznivcov centra Aronnax
Nájdeš nás na: 

www.facebook.com/klub.aronnax
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Kúpa jazdeného
potápačského ma-
teriálu zo zásob
našej školy a

požičovne predstavuje výbornú
príležitosť ako sa dostať ku kvalit-
nému značkovému výstroju a tech-
nike za rozumnú cenu.

Väčšina ponukaného výstroja je stará
maximálne jednu sezónu a vo vynika-
júcom stave. Obzvlášť výhodnou sa
nám javí kúpa “hardwarových” súčastí
výstroja:
- regulátorov
- počítačov
- kompenzátorov vztlaku.

Predané regulátory v zimnom období
podrobíme inšpekčnej prehliadke spo-
jenej s nastavením hodnoty stredotlaku
I. stupňa, doladením II. stupňa či nevy-
hnutnou výmenou kľúčových dielov. 

V prípade počítačov, získa ich nový
vlastník po výmene ochranného sklíč-
ka a batérie prakticky nový prístroj,
ktorý sa mu odvďačí dlhoročnou do-
brou službou.

Remienkové plutvy či masky sa dajú
týmto spôsobom získať za výrazne
nižšie ceny. V oboch prípadoch ide o
súčasti výstroja, na ktorých je len ťažko
možné rozlíšiť či majú za sebou 20 či
200 ponorov. Ušetrené peniaze je tak
možné použiť na nákup obleku alebo
ďalších termálnych doplnkov.

Osobitne by sme chceli upozorniť na
výhodné ceny kompenzátorov vztlaku
(bcd). Ide o značky: Zeagle, Sea Quest,
Aqua Lung, Scubapro. 

Úplný zoznam nájdeš na:
www.aronnax.sk/skola/kurzy/vypredaj.php

VÝPREDAJ MATERIÁLU ŠKOLY
REDUKOVANÝ  CENNÍK  POUŽITÉHO VÝSTROJA  A TECHNIKY

Typ - druh          Poznámka   Pôvodná              Výpredajová   
cena                         cena

Rôzne masky značky silikónová lícnica      Technisub, Bare   1- aj 2- zorník.          30-50 €                     20-30 €          
Celotvárová maska Interspiro                           Divator II.        Komunikátor              2000 €                        900 €          
Dýchacia trubica Technisub Air Dry                       s ventilom 18 €                          14 €          

Plutvy s plnou pätou Technisub                        Racing            modré aj žlté             16-25 €                    12-20 €          
Plutvy remienkové Technisub                           Blades modré a šedé           60-70 €                    45-55 €  

Kompenzátor vztlaku/vesta Sea Quest               Wave             čierna farba                 252 €                     180 €
Kompenzátor vztlaku/vesta Sea Quest               Wave II          čierna farba                 261 €                     190 €            
Kompenzátor typu krídlo Zeagle                       Ranger            integr. záťaž                 630 €                     400 €         

Regulátor Apeks ATX40 DS4 DIN                      201 €                      158 €  
Regulátor Apeks AT20 US4                     DIN    166 €                      131 €  
Regulátor Apeks XTX100 DST DIN                      405 €                      321 €  
Regulátor Apeks TX50 DST INT 115 €                      150 €  
Regulátor Aqua Lung Calypso DIN 175 €                      140 €  
Octopus Apeks AT20 žltá farba 107 €                        71 €  
Octopus Aqua Lung Calypso žltá farba  77 €                        61 €  

Konzola Suunto                                           mano+hĺbkom.     s HP hadicou             165 €                        134 €  
Manometer sólo Apeks do 300 ba         s HP hadicou    77 €                           63 €  

Neoprénový oblek Aqua Lung Sharm               5,5 mm             kombinéza 184 €                      145 €             
Neoprénový oblek Bare                                       7 mm             kombinéza                 217 €                      190 €            
Boty - rôzne značky                        5-7 mm so zipsom 27-40 €                   15-30 €            
Rukavice - rôzne značky                      3-5 mm 5 prstové 20-40 €                   10-30 €            

Fľaša 15 litrová                           päta sieťka 320 €                       240 €             
Svietidlo Technisub Vega 2 na monočlánky        5x typ D 77 €                         58 €             
Svietidlo Technisub Lumen 4                      na monočlánky        4x typ C 24 €                         17 €             

Počítač na zápästie Suunto Gekko    biela farba 253 €                      180 €             
Hodinkový počítač na zápästie Suunto             D9 s vysielačom               997 €                      754 €    
Kompas Suunto SK-7                  na zápästie                61 €                        49 € 

Podrobný cenník aj s veľkosťami a typmi zverejníme na: www.aronnax.sk/skola/kurzy/pdf/2011_vypredaj_skola.pdf

http://www.aronnax.sk/skola/kurzy/vypredaj.php
http://www.aronnax.sk/skola/kurzy/pdf/2011_vypredaj_skola.pdf


V zovretí ľadu ..... 

A jednako si nik nepredlžoval prácu pod
vodou nad určený čas. Keď skončil
prácu, každý z nás odovzdal svojmu
ťažko dýchajúcemu druhoví nádržku,
ktorá mu mala vdýchnuť život. Kapitán
Nemo dával všetkým príklad a prvý sa
podroboval tomuto prísnemu poriadku.
Keď nastal čas, prenechal svoj prístroj
druhému a vracal sa do skazeného ovz-
dušia lode pokojný, bez náznaku sla-
bosti, bez jediného zašomrania.
V ten deň sa kopalo ešte húževnatej
šie. Zostávalo vyrúbať už iba dva me-
tre na celej vyznačenej ploche. Len dva
metre nás oddeľovali od voľného mora.
Ale v nádržiach už takmer nebolo vz-
duchu. Tú trochu, čo v nich ešte ostá-
valo, bolo treba nechať pre tých, čo
rúbali ľad. Pre Nautilus neostával ani
atóm! Keď som sa vrátil na loď, bol som
napoly udusený. Tá noc! Neviem ju
vylíčiť! Také utrpenie nemožno opísať.
Na druhý deň sa mi strašne zle dýcha-
lo. K bolestiam hlavy sa pridružili oma-
mujúce závraty, takže som bol ako opitý.
Moji druhovia pociťovali tie isté príz-
naky. Niekoľko členov posádky chrčalo.
V ten deň, na šiesty deň nášho uväz-
nenia, sa kapitán Nemo, vidiac, že prá-
ca s čakanmi a motykami ide pomaly,
rozhodol, že prerazí vrstvu ľadu, ktorá
nás ešte delila od tečúcej vody loďou.
Ten človek si zachoval chladnokrvnosť
a energiu. Duševnou silou premáhal
bolesti. Premýšľal, kombinoval, konal. Na
jeho rozkaz loď nadľahčili a zdvihli z
ľadovej plochy. Keď plávala, zatiahli ju
tak, aby sa dostala poď ohromnú
vykopanú jamu.  Potom jej nádrže
naplnili vodou, loď klesla a zapadla do

ložiska.
Potom sa celá posádka vrátila na loď a
dvojité spojovacie dvere uzavreli.
Nautilus ležal na ľadovej vrstve, ktorá
nebola ani meter hrubá a na mnohých
miestach bola prevŕtaná sondami.
Nato naplno otvorili kohútiky nádrží a sto
kubických metrov vody sa do nich
nahrnulo, zväčšiac váhu Nautila o sto-
tisíc kilogramov.
Čakali sme, načúvali, zabudnúc na utr-
penie a stále dúfajúc. Bola to naša
posledná možnosť.
Hoci mi v hlave hučalo, čoskoro som za-
čul pod trupom Nautila praskanie. Loď
sa vychýlila z vodorovnej polohy. Lad sa
prelomil s čudným chrapšťaním, ako
keď sa trhá papier, a Nautilus klesol. -
Prechádzame, - šepkal mi Conseil do
ucha.
Nevládal som mu odpovedať. Chytil som
ho za ruku. Zovrel som mu ju v mimo-
voľnom kŕči.
Nautilus, strhnutý ohromným
preťažením, odrazu sa ponoril pod vo-
du ako delová guľa, akoby padol do
prázdneho priestoru!
Vtom zapojili všetku elektrickú energiu
na pumpy, ktoré ihneď začali vyčerpá-
vať z nádrží vodu. O niekoľko minút
sme prestali padať. Ba manometer
čoskoro ukázal, že stúpame. Lodná
skrutka, bežiaca plnou rýchlosťou, otri-
asla oceľovým trupom, že sa až matice
chveli, a ťahala nás na sever.
Ako dlho však bude trvať táto plavba pod
ľadovou bariérou až do voľného mora?
Ešte deň? Dovtedy umrieme.
Dusil som sa, napoly zvalený v knižnici
na pohovke. Tvár mi sfialovela, pery
zmodrali, bol som načisto bezvládny.
Už som nič nevidel, ani nepočul. Stratil
som predstavu o čase. Svaly sa mi už
nesťahovali.
Neviem povedať, koľko hodín takto up-
lynulo. Bol som si však vedomý, že to

je začiatok agónie. Pochopil som, že
umieram .. . Zrazu som prišiel k sebe.
Niekoľko dúškov vzduchu mi vniklo do
pľúc. Vystúpili sme azda na hladinu?
Podplávali sme už ľadovú bariéru?
Nie! To sa iba moji dvaja statoční pri-
atelia, Ned a Conseil, obetovali, aby ma
zachránili. V jednom z prístrojov ešte
zostalo trochu vzduchu. Miesto toho,
aby ho sami vydýchali, uchránili ho pre
mňa, a zatiaľ čo sa dusili, vlievali mi po
kvapkách život.  Chcel som prístroj
odsotiť, ale oni mi držali ruky, a tak som
niekoľko okamihov s rozkošou dýchal.
Pozrel  som sa na hodiny. Bolo jedenásť
hodín predpoludním. Muselo byť 28.
marca. Nautilus plával hroznou rých-
losťou - štyridsať míľ za hodinu. Kde
bol kapitán Nemo? Azda sa zadusil?
Jeho druhovia umreli s ním?
V tú chvíľu manometer ukázal, že nie
sme viac ako šesť metrov od hladiny. Od
voľného ovzdušia nás delilo iba obyča-
jné ľadové pole. Nebolo možné ho prelo-
miť? Azda áno! V každom prípade sa
Nautilus chcel o to ihneď pokúsiť. Cítil
som totiž, ako sa stavia do šikmej polo-
hy, skláňajúc kormu a zdvíhajúc nos.
Potom, hnaný mocnou skrutkou, zaútočil
zdola na ľadové pole ako strašný baran.
Pomaly ho trhal, niekoľko ráz cúvol a po-
tom plnou rýchlosťou znovu doň vrazil
a lámal ho až sa napokon v poslednom
nápore vymrštil na zľadovatenú hlad-
inu a svojou váhou ju rozdrvil. Príchlop
na vchode sa otvoril, ba dalo by sa pove-
dať, že ho niekto vytrhol, a do všetkých
časti Nautila prúdil čistý vzduch.
Neviem povedať, ako som sa ocitol na
plošine. Možno ma ta preniesol
Kanaďan. No dýchal som, vdychoval
do seba oživujúce morské povetrie. Moji
druhovia sa vedľa mňa opájali jeho
sviežim závanom. Nešťastníci, dlho vys-
tavení hladu, nemôžu sa nerozvážne
vrhnúť na prvé jedlo, ktoré im podajú. My

sme sa však nemuseli mierniť, my sme
mohli plnými pľúcami vdychovať živ-
otadarný plyn. A morský vánok do nás
vlieval opojnú rozkoš! - Ach, -
vzdychal Conseil, - aký je kyslík dobrý!
Nech sa pán profesor nebojí
dýchať. Je ho dosť pre všetkých.
Ned Land nerozprával, ale otváral ús-
ta, že by bol aj žraloka nastrašil. "Ťahal"
vzduch ako dobre rozpálená pec. Sily sa
nám rýchlo vrátili, a ja som sa obzeral
okolo seba. Boli sme na plošine sami.
Nikoho z posádky tam nebolo, ani
kapitán Nemo. Podivní námorníci z
Nautila sa uspokojili vzduchom, ktorý
prúdil do lode. Nik sa neprišiel potešiť z
čerstvého povetria.
Moje prvé slová boli slová poďakovania
a vďaky dvom mojim druhom. Ned a
Conseil mi predĺžili život v posledných
hodinách dlhej agónie. Všetka moja
vďačnosť nemohla splatiť takúto odd-
anosť.
- Nože, pán profesor, - odpovedal mi
Ned Land, - to nestojí za reč! Akáže
zásluha? Nijaká. Bola to iba otázka poč-
tovania. Váš život má väčšiu cenu ako
náš.
Preto ho bolo treba uchrániť.
- Nie, Ned, - odvetil som, - nik nemá
väčšiu cenu ako človek šľachetný a do-
brý, a vy ste taký.
- Dobre, dobre, - opakoval Kanaďan v
rozpakoch.
- A ty, milý Conseil, si toľko vytrpel!
- Ani nie tak veľa. Aby som sa pánu pro-
fesorovi priznal, chýbalo mi síce niekoľko
dúškov vzduchu, ale myslím, že by som
si bol na to zvykol. Ostatne, keď sorn
videl, ako pán omdlieva, ani sa mi veľmi
nechcelo dýchať. Ako sa vraví, dych mi
to vyrazilo . . .

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



Vodotesné meracie prístroje sa do potá-
pačského výstroja dostávali postupne
tak, ako sa menilo zameranie a typoló-
gia potápačstva. Klasickú sadu prístro-
jov v 80-tych rokoch tvorila zostava z:
- hĺbkomera
- vodotesných hodiniek 
- podvodného manometra
- kompasu
Všetko pochopiteľne zmenil nástup
výpočtovej techniky. Komputerizácia,
ktorej rozmach ešte pravdepodobne len
zažijeme, postupne vytláčala tieto
prístroje do potápačského dôchodku.
V súčasnosti sa jeden po druhom inte-
grujú do počítačov, ktorým sa podrob-
nejšie zaoberáme v osobitnej sekcii
nášho portálu.

Účel a funkcia

Primárnou funkciou
potápačských prístro-

jov je merať, respektíve zobrazovať
hlavné parametre a údaje ponoru. Ide
o aktuálnu aj maximálne dosiahnutú
hĺbku, uplynulého či zbytkového času,
tlaku plynu v zásobníku aj smeru pohybu
vzhľadom na svetové strany.

Umiestnenie prístrojov

Uvedené prístroje sa v zásade pod vo-
du nosia v dvoch variantoch na zápästí,
alebo zabudované v združenom paneli,
ktorý zvyčajne označujeme ako potá-
pačskú konzolu. Výnimkou je v tomto
prípade len vodotesný manometer, ktorý
je vysoko-tlakovou hadicou pripojený k
prvému stupňu regulátora a vlastne
tvorí akúsi kostru spomínanej konzoly.
Združené panely môžu mať rozličné
tvary a konfigurácie prístrojov. V posled-

nom období je patrná snaha výrobcov
o akúsi modulárnu konštrukciu umožňu-
júcu ľubovolne skladať či meniť zloženie
prístrojov. Takto si môže potápač navoliť,
či chce mať napríklad v konzole
tlakomer s kompasom. 
Táto obľúbená kombinácia býva v prí-
padoch, keď potápač používa počítač
upevnený na zápästí. Iným variantom
je 3-kombinácia tlakomer + hĺbkomer +
kompas v paneli a hodinky na zápästí.
Vo svete technického potápania sa na
vysokotlakovej hadici ocitol už len osirelý
manometer.

Vodotesný tlakomer

Monitorovanie zásoby plynu počas
ponoru je dobrou prevenciou pred jeho
nečakaným spotrebovaním. Aktuálny
tlak plynu nám zvyčajne zobrazuje
analógový (ručičkový) prístroj,  ktorý sa
nazýva podvodný tlakomer alebo
manometer. Digitálna verzia manome-

tra býva zvyčajne zabudovaná do potá-
pačského počítača alebo aspoň do
združeného panela prístrojov. Oba typy
sa pripájajú hadicou a vysokotlakovým
(HP) portom na prvý stupeň reguláto-
ra. Niektoré elektronické prístroje
dokážu komunikovať aj bez hadicového
pripojenia prostredníctvom vysielaci-
eho a prijímacieho modulu.    

Prístroje pripájané hadicou, majú otočný
manometer, v útrobách ktorého sú tes-
niace "O" krúžky, ktoré skôr podlieha-
jú starnutiu ako ostatné a z času na
čas začnú prepúšťať. Pri prvých náz-
nakoch malých mikrobubliniek unika-
júcich z týchto spojov by sme mali
navštíviť  svoj obľúbený servis regulá-
torov.  
Najlepším spôsobom pripojenia
manometra k výstroju, je oblasť hrud-
níka tak, aby na kontrolu stavu plynu
stačil len pohľad smerom nadol. Nielen
že to zjednoduší monitoring tlaku vo
fľaši ale je aj účinnou prevenciou pred
zamotaním sa.  

Meranie hĺbky a času

Posledný vývoj potápačských prístrojov
naznačil, že ich budúcnosť je skôr v in-
tegrovaných modeloch. Potápači, ktorí
si v dnešnej dobe kupujú svoj vlastný
výstroj, siahajú výhradne len po potá-
pačských počítačoch. Pozitívnou sku-
točnosťou je aj to, že v skladoch potá-
pačských škôl a požičovní vidíme čoraz
častejšie elektronické meracie prístro-
je. Hodinky či analógové hĺbkomery tak
pomaly ale isto patria do minulosti, keď
sa na výpočet plánu ponoru používali
potápačské tabuľky. Napriek tomu as-
poň naznačíme na čo sa v minulosti
používali. 

Najčastejšie používanými hĺbkomermi

sú ručičkové prístroje veľkosťou podob-
né manometrom. Pracujú na princípe
Bourdonovej trubice - pružnej kovovej
súčiastky stočenej do tvaru písmena
"C" alebo membrány. V oboch prí-
padoch pôsobí okolitý tlak na tieto súči-
astky a prenášaný prevodom na ručičku.
Na stupnici displeja sa potom údaje zo-
brazujú v metroch alebo v prípade im-
periálnych jednotiek v stopách (ft).
Okrem zobrazovacej ručičky je druhá
(zvyčajne červenej signálnej farby)
vlečená až po úroveň maximálnej hĺbky,
na ktorej zostáva až do konca ponoru
ako pamäťové médium. 

Potápačské hodinky, kedysi životne
dôležitá súčasť výstroja, ktorá merala
čas strávený pod hladinou sa dnes
posúva skôr do oblasti záložných prístro-
jov. Pochopiteľne v mysliach potápačov
ale aj laickej verejnosti stále zostáva
ako hlavný imidžotvorný prvok či mód-
ny doplnok. 

AKO
SI
VYBRAŤ 

KONZOLU

AKO
SI
VYBRAŤ 



Oba spomínané prístroje už dávnejšie
nahradili digitálne hĺbkomery/časomery.
Ide o meracie zariadenia, ktoré s veľkou
presnosťou až na desatiny metra (v prí-
pade hĺbky) respektíve na minúty zo-
brazujú parametre ponoru. Navyše tieto
lacné prístroje či už na zápästí alebo
umiestnené ako kapsula v konzole in-
dikujú aj veľmi dôležitý údaj o výstupovej
rýchlosti potápača. 

Práve tento prvok je asi najväčším príno-
som digitálnej techniky pre potápačov
vo sfére bezpečnosti ponorov do sve-
ta ticha. 
Technickí potápači sú pri realizácii svo-
jich ponorov často závislí na vopred vy-
hotovenom pláne časovo-hĺbkových
reláciách ponoru. Takéto zostupy bývajú
mimo hranice schopností bežných
rekreačných potápačských počítačov.
Preto používajú spomínané elektron-

ické prístroje, ktoré zobrazujú len hĺbky
a časy ponoru.  

Kompas

V podmienkach zníženej viditeľnosti, či
počas nočných ponorov, nie je možné
sa plne spoliehať na svoj vlastný zmy-
sel pre orientáciu. Veľmi vhodným do-
plnkom potápačského výstroja sa tak
stáva jednoduchá navigačná pomôc-
ka - kompas. Umiestnený na konzole
ako integrovaná súčasť tlakomeru, ale-
bo na zápästí, uľahčuje realizáciu
ponoru a orientáciu pod vodou a
umožňuje plávať rovným smerom.
Kompas, prístroj za ktorý vďačíme
starovekej Číne je relatívne
jednoduchým zariadením, pre ktoré sú
typické nasledovné súčasti a vlast-
nosti.  

V prvom rade je to strelka. Je časťou
kompasu, ktorá sa voľne pohybuje a ro-
tovaním sa natočí tak, že jej ručička
ukazuje smerom na magnetický sev-
erný pól. Platí to za predpokladu, že je
v rovine a v jeho blízkosti sa ne-
nachádzajú väčšie kovové predmety
alebo silné magnety. Ďalšou časťou je
otočná kružnica.
S kružnicou si značíme smer, akým

ukazuje strelka, ak sme si nastavili

smerníkové rysky na smer, ktorým sa
chceme pohybovať. Zvyčajne je rozde-
lená na stupnicu od 0°-360° a niekedy
aj anglickými písmenami hlavných sve-
tových strán (North, South, East, West).
A nakoniec je to smerník. Je líniou v
strede, na spodnej priehľadnej strane
otočnej kružnice. Keď sa pláva podľa
kompasu určitým smerom, udržuje sa
pozdĺžna os tela rovnobežne so
smerníkom kompasu. 

Okrem klasickej konštrukcie kompasu
sa v poslednom období začínajú pre-
sadzovať aj jeho elektronické varianty
s rôznymi dodatočnými funkciami.
Automaticky pre potápača zobrazujú
kurzové kalkulácie a sú aj oveľa pres-
nejšie ako ich starší predchodcovia.
Absencia pohyblivých častí spôsobu-
je, že pre bezchybnú funkciu nemusia
byť v rovine a nemajú tendenciu "za-
sekávania sa".  

Ďalšie potápačské prístroje

Už spomínaný zásah elektroniky do
nášho života má za následky aj čoraz
častejšie využívanie ďalších prídavných
prístrojov. Momentálne ich vídame skôr
zavesené na vestách inštruktorov a di-
vemasterov. Istotne sa však nemýlime,
ak vyslovíme domnienku, že s postup-
ným poklesom ich nadobúdacej ceny sa
bude ich výskyt rozširovať. 

Do tejto kategórie zaraďujeme najmä
vyhľadávacie zariadenia. Sú dizajno-
vané na pomoc pri vyhľadávaní do-
provodnej lode alebo iného vopred oz-
načeného miesta. Tento systém sa
skladá z dvoch prístrojov: vysielacej
jednotky, ktorá emituje elektronický
signál a prijímača. Vysielač môže byť
umiestnený visiac zo strany plavidla,
na kotvovom lane, vraku alebo inej potá-

pačskej lokalite. 
Pokiaľ je vysielacia jednotka zapnutá a
má napätie, bude dodávať do okolia
kontinuálny priamy signál, ktorý sa dá
zachytiť prijímačom. Na použitie prijí-
mača musí potápač zapnúť prijímač a
pohybovať s ním v horizontálnej rovine
okolo seba. V polohe, keď je prijímač ori-
entovaný k vysielaču, bude displej
prístroja zobrazovať správny smer a
vzdialenosť.

Podvodné sonarové prístroje sa
používajú na meranie vzdialenosti k
väčším objektom v podmienkach
zníženej viditeľnosti. Tento systém
dokáže spoľahlivo lokalizovať vraky a
útesy.
Najnovším hitom sú podvodné GPS
(globálny pozičný systém) patriaci medzi
nové elektronické navigačné pomôcky.
Pri lokalizovaní určitého miesta na ze-
mi a teda a aj pod vodou používajú
sadu umelých družíc zeme. Prijímač
na tele potápača je doplnený o vysielač
v podobe bójky s anténou schopnou
prijímať signál s družíc. Po ich spraco-
vaní prijímač po určitých kalkuláciách
zobrazí zemepisnú polohu. 

Ošetrovanie prístrojov

Starostlivosť o prístroje
spočíva najmä v ich
ochrane pred nárazmi,
poškodením a nečistotami.
Podobne ako iné súčasti
výstroja, aj meraciu tech-
niku po každom ponore v
mori oplachujeme čistou,
sladkou  vodou. Soľ pôsobí
agresívne najmä na spoje-
nia rôznych kovov. Riadne
vysušenú konzolu či prístroj
na zápästie  skladujeme v
osobitnom obale na su-

chom, tmavom a dobre vetranom mi-
este. Hadice zbytočne nenamáhame a
stáčame ich v dostatočne veľkých
slučkách. 

Výber vhodných prístrojov

Výber meracích zariadení nie je až
takým zložitým procesom ako napríklad
výber ABC výstroja či obleku, ktoré mu-
sia budúcemu užívateľovi doslova
"sedieť" na tele. Často krát postačia
dobré referencie od tvojho uvádza-
júceho inštruktora či priateľa, ktorý má
s daným výrobcom či modelom dobré
skúsenosti. Rovnako aj výsledky
rôznych porovnávacích testov sú dnes
bežne dostupné na internete či v
rôznych tlačových potápačských peri-
odikách. 
Pri výbere prístrojov bude preto pravde-
podobne stáť renomé výrobcu a tým
pádom aj ich kvalita a spoľahlivosť.
Ďalšími kritériami výberu sú najmä: 
- Predpokladaný spôsob potápania
(rekreačné - technické - pracovné)
- Kompatibilita 
- Univerzálnosť
- Zapuzdrenie, odolnosť voči mechan-
ickému poškodeniu

- Primeraná veľkosť dis-
pleja (stredný vek má aj
svoje nevýhody)
- Dostupnosť servisného
centra, špecializujúceho
sa na konkrétnu značku.
To ostatné je otázkou
vkusu budúceho majiteľa
týchto dôležitých súčastí
výstroja potápača. Svoje
tu zohráva krajina pôvo-
du, farba či vonkajší diza-
jn. A je celkom možné, že
svoje si povedia aj vše-
mocné peniaze - respek-
tíve cena výrobkov



Internetový obchod
Náš eShop, je formálne ukotvený na
www.aronnax.sk . Prostredníctvom
našej internetovskej stránky ponúkame
štandardným spôsobom potápačský
materiál, techniku aj doplnky.
Od ostatných internetovských predajcov
nás zásadne odlišuje predovšetkým
skutočnosť, že tovar ktorý predávame
poznáme tým najdôvernejšie možným
spôsobom.

Všetci sme potápači z dlhoročnými
skúsenosťami. Za tie stovky a u niek-
torých aj tisíce ponorov pod hladinu,
sme už potápali so všeličím. Videli sme
vývoj, vyskúšali si vydarené modely aj
zhodnotili výrobky, ktoré sa postupne 
ocitli na okraji záujmu výrobcov. 

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 najvhodnejší materiál a
techniku. Navštívte náš eShop na:

www.aronnax.sk/shop

Niektoré vybrané konzoly z
nášho eShopu

Apeks Contents Gauge............. 63 Eur

Suunto CB One......................... 98 Eur

Suunto CB Two....................... 134 Eur

Suunto CB Three in line Console... 191 Eur

www.aronnax.sk/shop

My náš tovar nielen predávame, ale aj poznáme ...

AKO
KÚPIŤ

Náš internetový obchod s potá-
pačskými a plaveckými potreba-

mi, technikou a materiálom
nájdeš na našej stránke:

www.aronnax.sk/shop

http://www.aronnax.sk
http://www.aronnax.sk/shop
http://www.aronnax.sk/shop
http://www.aronnax.sk/shop


Môj 

merač

tlaku
plynu

Je skvelé využívať nové tech-
nológie. K takýmto ja osobne pri-
raďujem aj možnosť diaľkového
prenosu údajov, ktoré sme v minu-
losti odčítavali na displejoch analó-
gových tlakomerov.
Namiesto spojenia HP hadice so
sólovým manometrom a počítačom
na zápästí (variant, ktorí sme zvolili
vo výbave našej školy), používam
cenovo náročnejšiu verziu počítača
a “dialkáča”. Ide o vysielač v tvare
niekoľko cm dlhého valčeka, ktorý
sa montuje do HP portu I. stupňa
regulátora. Tento potom vysiela úda-
je do počítača na ruke potápača. Ide
o veľmi pohodlné a nesmierne po-
hotové odčítavanie hodnôt tlaku a
zbytkovom čase plynu. A zo
všetkých výhod, je najlepšia práve
tá, že som počet hadíc o jednu zre-
dukoval. Neprajníci diaľkového
prenosu nemajú pravdu. Nič ho
neruší, s ničím sa nepletie, funguje
výborne a neprekáža. Doporučujem!

vysielač Suunto  

Cena len 269 € !
platí až do vydania
ďalšieho eNews

centrum@aronnax.sk

mailto:centrum@aronnax.sk


PREČO  PICHĽAVKY  ME-
NIA  FARBU

Farebné rybky nie sú výsadou trop-
ických morí, ale mnohé krásne ry-
by nachádzame aj v našich
vodách. A viaceré z nich majú
bizarné životy...
Sladkovodná ryba, samček
Pichľavky sinnej sa krásne zafarbí,
keď chce prilákať samičku do
hniezda. 
Povzbudzuje ju ku znášaniu ikier.
Potom samček ikry oplodní a opa-
truje ich. Na jar si samček
Pichľavky vyberie "teritorium",
miesto, ktoré bude hájiť. 
Jeho bruško dostane žiarivo čer-
venú farbu. To je znamenie, aby sa
ostatní samčekovia vzdialili.
Pichľavka si stavia svoje hniezdo z
trávy na piesku alebo na bahne. V
tú dobu chrbát samčeka dostane
žiarivo modrú farbu, ktorá priláka
samičky. 
Ak u niektorej z nich vzbudil po-
zornosť, "tančí" jej pod bruškom a
ukazujejejcestu k hniezdu. Ako
náhle tam samička vkĺzne, plieska-
jú po chvoste, aby ju tak povzbudil
k znášaniu ikier. 
Keď samička nakladie ikry, odpláva
a samček ich oplodní.

KOĽKO KOSTÍ MÁ
ČLOVEK?

Počet kostí značne závisí od veku
človeka. U novorodencov sa časť
kostry skladá z pružnej hmoty -
chrupavky, ktorá sa postupne mení
na kosti. Niektoré z nich časom za-
čnú zrastať. Napríklad okolo 15-
teho roku veku zrastá päť kostí na
dolnom konci chrbtice v jedinú kosť
- krížovú. V našich krajinách končí
rast človeka medzi 18. a 25. rokom
života, keď má kostra najčastejšie
206 kostí. 
Najväčšou z nich je stehnová,
ktorá u priemerného človeka
dosahuje približne 45 cm dĺžky.
Naproti tomu najmenšou kostičkou
je strmienok v strednom uchu
človeka s dĺžkou približne len päť
milimetrov.

PREČO SA NÁM ZDÁ KOV
STUDENÝ

Keď sa dotkneme kovového pred-
metu, zdá sa nám studený, aj keď
v skutočnosti taký nie je. Je to pre-
to, že kov je dobrým vodičom tepla
a teplo z ruky naň prechádza. To
znamená, že naša ruka stráca tep-
lo a kov sa zdanlivo javí ako stu-
dený. Kovové predmety ľahko
prenášajú teplo. 
Pretože je pokožka ruky teplejšia,
prenos tepla pôjde v smere ruka -
kov. A my v konečnom dôsledku
máme dojem, že sme sa ochladili.
Drevo a tkaniny sú naopak zlými
vodičmi tepla. "Nepohlcujú" teplo,
ktoré ruka vydáva. Nepripadajú
nám preto studené.
Voda má schopnosť z nás teplo
priam “vysávať”! Preto je veľký
rozdiel, či sa človek nachádza v 25
stupňov teplom vzduchu, alebo v
25 stupňov teplej vode. Preto sa
ochrana pred chladom musí brať v
potápaní veľmi vážne.

PREČO  JE  SLNKO  PRI
ZÁPADE  ČERVENÉ

Zemská atmosféra pôsobí ako
slabý červený filter. Čím je dráha
lúčov v atmosfére dlhšia, tým viac
vystupuje vystupuje červená farba.
Cez deň, keď je Slnko vysoko nad
obzorom, prechádzajú jeho lúče
malou časťou atmosféry. Žltobiela
farba našej hviezdy sa tým nijako
nemení. Naproti tomu večer (a tiež
ráno) dopadajú lúče šikmo a
prechádzajú väčšou časťou atmos-
féry. Keď je Slnko blízko obzoru, je
dráha svetelných lúčov v atmosfére
30x dlhšia, než ako keď stojí
vysoko na nebi. Filter pôsobí teda
veľmi účinne a slnečný kotúč sa
zdá červený. Tohto javu sa
využívalo pre fotografovanie
Marsu. Cez červený filter vidíme
dobre povrch, v modrom sa zvýraz-
nia mraky.

FyzikaFyzika MeteorológiaMeteorológia ZoológiaZoológia

FyziológiaFyziológia



Lodné safari na útesy
otvoreného mora pa-
tria k tomu na-
jlepšiemu, čo môže

Červené More potápačom dneška
ponúknuť. Potápanie z plavidla pred-
stavuje bezpochyby kvalitatívne vyššiu
úroveň zážitkov zo stretnutia s dravý-
mi rybami, nevšednými živočíchmi a
často aj s prostredím menej dotknutým
rukou človeka. Safari plavby organizu-
jeme vždy so spoľahlivými plavidlami. 

Loď M/Y Aphrodite

Aphrodite je skvele vybavené potá-
pačské plavidlo dané do prevádzky v au-
guste 2008. Ubytuje 22 potápačov v
priestranných klimatizovaných kajutách
s vlastnými kúpeľňami. Loď má 2 velké
slnečné terasy, potápačskú platformu,
komfortnú jedáleň oddelenú od salónu.
Nitrox 32-34 je v cene potápačského
balíčku!

Technické údaje lode:
Klasifikácia: Luxury Plus - Gold Class
Rok výstavby: 2008
Počet cestujúcich: 22
Dĺžka a šírka: 36 m / 8,3 m
Motory: MAN, 2 x 1200 hp
Generátory: 2x Perkins Silent 85 kW
Navigácia: GPS, echo, radar, kompas
Komunikácia: VHF rádio, HF, sat.tel.
Voda: 16.000 l + desalinizačná jedn.
Bezpečnostná výbava: vesty, záchran-
né člny, kyslíková súprava, EPIRB
Potápačská výbava:
Kompresory: Bauer 240, LW 280 l/min
Motorové člny:2xZodiak 5,2m, 25+ 40 hp
80 cf ALU flaše 12l a 14l, ventily DIN/INT
Možnosť skladby do Twin setov
Ubytovanie:
11 dvojlôžkových priestranných kajút.
Všetky kajuty majú kúpeľňu, klimatizá-
ciu s vlastnou reguláciou teploty, chlad-

ničku, postele a regulovateľný hudob-
ný kanál.
V podpalubí sa nachádza 6 kajút typu
Twin a 1 priestranná Master Suite s
francúzskou posteľou.
Na strednej a hornej palube sú 4 kaju-
ty Twin Sea View s oddelenými lôžka-
mi a veľkými oknami s výhľadom na
more. Jedna z nich má francúzsku
posteľ a jedno oddelené lôžko - vhod-
ná pre rodinu s dieťaťom (trojka).
Zvlášť sú kajuty pre posádku.

Salón a jedáleň
Salón je veľmi priestranný a rovnako ako
jedáleň klimatizovaný. Nachádza sa v
ňom plazmový TV wide screen 96 cm,
DVD prehrávač, domáce kino.
Samostatná jedáleň pojme 24 sediaci-
ch stolovníkov.

Posádka
Tvorí ju 12 osôb: kapitán, mechanik,
kuchár, pomocník kuchára, barman s
asistentom, námorníci, divemasteri.
Strava na lodi

Spoločné stravovanie
Jedlá sa na lodi podávajú 3x denne for-
mou švédskych stolov. Nechýbajú v
nich špeciality z domácej ani európskej
kuchyne. Hojne sú zastúpené ryby a
ďalšie morské živočíchy. Nikdy nechýba-
jú zeleninové šaláty ani niekoľko príloh.
Malé chody a nápoje
Potápači si po prebudení, ešte pred
prvým ponorom môžu vždy "zahryznúť"

k útesom ST. JOHN´Ś

Termín
12.-19.11.2011
Termín
12.-19.11.2011

k útesom ST. JOHN´S
Lodné safari v Červenom moriLodné safari v Červenom mori

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

do nejakého ľahkého jedla či zákuskov.
Po popoludňajšom ponore ich vždy
očakávajú misy s ovocím. Pasažieri
majú k dispozícii neobmedzené množst-
vo pitnej vody a nealkoholických nápo-
jov (Cola, Fanta, Sprite). Rovnako,
samoobslužným spôsobom si môžu
pripravovať kávu alebo čaj podša vlast-
nej chuti a výberu. Na lodi, je možné si
za úhradu objednať aj čapované pivo mi-
estnych značiek a relatívne kvalitné
víno vo fľašiach.

Čo zažijeme?

Na safari sa zvyčajne veľmi nepospá-
va. Väčšinou každý, kto meral cestu až

do Afriky a investoval nemalé finančné
prostriedky, chce vidieť zo sveta pod
vodnou hladinou čo najviac. Preto sa
vstáva spolu so slnkom a väčšinou o
7:00 sme už po prvýkrát vo vode.
Nasledujú skvelé raňajky a druhý ponor
dňa okolo 11:00. Obed, krátka pauza a
približne o 15:00 sme opäť pod vodou.
Po večeri, tí čo vládzu, alebo aspoň
chcú, skáču do vody po štvrtý krát na
nočný ponor, zvyčajne o 20:00. Po
takomto režime dňa väčšinou každý o
22:00 spí ako zabitý.

http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_egypt.php
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_egypt.php


Očkovania, ktoré sa vyžadujú pred
cestou do cudziny

Informácie o očkovaní pred cestou do
zahraničia poskytuje Úrad verejného
zdravotníctva SR v Bratislave, re-
gionálne úrady verejného zdravotníct-
va v SR a oddelenie cudzokrajných
chorôb pri fakultných nemocniciach v
Bratislave, Martine a v Košiciach. 

Každý, kto odchádza do vzdialenej cud-
ziny, by mal navštíviť centrum cud-
zokrajných chorôb alebo ostatné men-
ované inštitúcie, kde mu odporučia, či
sa má a na čo sa má očkovať. Takéto
očkovanie sa nehradí zo zdravotného
poistenia. 
Zásadne ho hradí ten, kto o to žiada,
buď zamestnávateľ (v prípade služob-
nej cesty), alebo občan (v prípade
súkromnej cesty). V žiadnej z okolitých
krajinách sa takéto očkovanie nehradí
zo základného zdravotného poistenia. 

WHO očkovanie iba odporúča, očko-
vanie nenariaďuje a je súkromnou
záležitosťou každého, ako sa postaví k
potrebe preočkovania. 

Očkovanie pred cestou do zahraničia
(podľa ročenky SZO International trav-
el and health)

1. CHOLERA

Žiadna krajina (oblasť) očkovanie pro-
ti cholere nevyžaduje.
Očkovanie možno odporúčať pri pra-
covných pobytoch v oblastiach epi-
demického výskytu cholery.

2. ŽLTÁ  ZIMNICA

Očkovanie sa vyžaduje od všetkých
cestujúcich starších ako 1 rok pri
cestách do krajín:
Benin, Burkina Faso, Kamerun,
Stredoafrická Republika, Kongo,
Pobrežie Slonoviny, Demokratická
Republika Kongo (predtým Zaire),
Gabon, Francúzka Guyana, Ghana,
Libéria, Mali, Mauretánia (mimo tých
čo prichádzajú z neinfekčných oblastí
s pobytom kratším ako 2 týždne), Niger,
Rwanda, Sv. Tomáš a Princov ostrov,
Togo.

Očkovanie sa odporúča pri cestách
do krajín (oblastí) endemického
výskytu žltej zimnice:

Afrika:
Angola, Burundi, Čad, Etiópia,
Rovníková Guinea, Gambia, Guinea,
Guinea-Bissau, Keňa, Nigéria, Senegal,
Sierra Leone, Somálsko, Sudán,
Uganda, Tanzánia, Zambia. 

Stredná a Južná Amerika: 
Bolívia (oblasť Beni, Cochabamba,
Santa Cruz a časť subtropickej oblasti
La Paz), Brazília (oblasť Acre, Amapá,
Amazonas, Goiás, Maranháo, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pará, Parana, Sao Paolo,
Rondonia, Roraima a Tocantis),
Kolumbia, Ekvádor, Guyana, Panama
(provincia Chepo, Darién a San Blas),
Peru (pri návšteve džungľových oblastí
pod 2300 m n.m.), Surinam, Venezuela.

3. POLIOMYELITÍDA

-očkovanie sa odporúča cestujúcim

starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do
krajín s výskytom poliomyelitídy (na-
jmä krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie)

4. INÉ

Odporúčané očkovania osobám vo
vysokom riziku nákazy vzhľadom na
dĺžku pobytu, charakter práce, epi-
demiologickú situáciu a špecifiká mie-
sta pobytu:

MENINGOKOKOVÁ  MENINGITÍDA

Očkovanie sa odporúča pri cestách do
oblastí epidemického výskytu
meningokokovej meningitídy (krajiny
rovníkovej Afriky) a pútiach do Mekky
v Saudskej Arábii.

JAPONSKÁ  ENCEFALITÍDA

Očkovanie sa odporúča pri dlhodobých
pobytoch v oblasti epidemického výsky-
tu japonskej encefalitídy:

Východná a Juhovýchodná Ázia:
- Bangladéž (6.-1.)
- Barma (5.-10.)
- Bhutan (6.-1.)
- Brunej
- Kambodža (5.-10.)
- Čína (sever 5.-9., juh 4.-10.)
- India (sever 6.-1., juh 1.-12.)
- Indonézia
- Japonsko (4.-10.)
- Laos (5.-10.)
- Malajzia
- Nepál (7.-12.)
- Severná Kórea (5.-10.)
- Pakistan (6.-1.)
- Filipíny
- Srí Lanka
- Južná Kórea (7.-10.)
- Taiwan (4.-10.)
- Thaisko (5.-10.)
- Vietnam (5.-10.)

Poznámka: Riziko prenosu je iba v
kalendárnych mesiacoch uvedených v
zátvorke. Pokiaľ tento údaj nie je uve-

Ako sa dať zaočkovať pred cestou do cudziny



dený, riziko prenosu trvá po celý rok.

BRUŠNÝ  TÝFUS

Očkovanie sa odporúča pri cestách do
štátov Ázie (najmä indický subkonti-
nent),  Afriky, Strednej a Južnej Ameriky
iba v tom prípade, že ide o dlhodobý
pobyt alebo ak v mieste pobytu nie je
zabezpečená pitná voda a hygienické
podmienky sú zlé.

ZÁŠKRT

Očkovanie sa odporúča cestujúcim
starším ako 40 ročným pri dlhodobých
pobytoch v krajinách epidemického
výskytu záškrtu.

VÍRUSOVÁ  HEPATIDÍDA  TYPU  A

Očkovanie sa odporúča cestujúcim do
40 rokov pri dlhodobých pobytoch v
krajinách s vysokým výskytom tejto infe-
kcie a s nízkym hygienickým štandar-
dom v mieste pobytu. Sú to najmä
africké krajiny, Ázia, Stredomorie,

Stredný Východ, Stredná a Južná
Amerika.

VÍRUSOVÁ  HEPATIDÍDA  TYPU  B

Očkovanie sa odporúča pri dlhodobých
pobytoch vo vysoko endemických oblas-
tiach: krajiny Afriky, Južná a Stredná
Amerika, Blízky Východ, Juhovýchodná
Ázia a ostrovy Tichého oceánu.

Pri vstupe do Spojených štátov amer-
ických za účelom turistiky sa nevyžadu-
je ani neodporúča žiadne očkovanie. 
Pred odchodom do zahraničia je vhod-
né skontrolovať v zdravotnej doku-
mentácii platné očkovanie proti tetanu,
ktoré by nemalo byť staršie ako 10 - 15
rokov. Očkovanie proti tetanu
zabezpečuje ošetrujúci lekár a je
hradené zo štátneho rozpočtu. 

V prípade záujmu o podrobnejšie in-
formácie o exotických chorobách, pro-
ti ktorým nie je možné očkovanie,
obráťte sa na oddelenia cudzokrajných
chorôb vo fakultných nemocniciach:

Bratislava (tel.: 02/52 96 27 32), 
Martin (tel.: 055/ 61 52 204), 
Košice (tel.: 043/41 31 680).

Prípadne na odborníkov:

Tropická medicína,  MUDr.
Silvia Dobrodenková , PhD.
Ambulancia tropickej medicíny,
MUDr. Ľubica Rozinová MPH
Infektológia a tropická medicí-
na,  
MUDr. Ľudmila Šišková 

Zdroje: www.health.gov.sk ;
www.cudzokrajne.sk 

Naše najbližšie zájazdy
BUDAPEŠŤ
Mestský zájazd
4. - 6. nov. 2011
Navštívime metropolu našich južných suse-
dov. Okrem "klasických" pamiatok a atrakcií
sa vykúpeme v Szécsenyiho kúpeľoch,
navštívime Akvárium a bude beseda s legen-
dou maďarského potápania.
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_malta.php

ČERVENÉ MORE -
EGYPT
12.-19. november 2011
Po mnohých úspešných plavbach na severe
Červeného mora, sa vyberieme k útesom St.
John´s na juhu Egypta
www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_egypt.php

BERLÍN
- Mestský výlet
2.- 4. december 2011
Každú zimu navštívime víkendovým spô-
sobom 2-3 metropoly Európy. Začiatkom de-
cembra sa chystáme do hlavného mesta
Nemecka. Vykúpeme sa v obrovskom
Aquaparku!

http://www.health.gov.sk
http://www.cudzokrajne.sk
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_malta.php
http://www.aronnax.sk/travel/produkty/plavby_egypt.php


BUDAPEŠŤ  4.-6. nov 2011
Mestský výjazd k našim južným susedomMestský výjazd k našim južným susedom

BUDAPEŠŤ  4.-6. nov.2011Budapešť je už ozajstným 
európskym veľkomestom. Nie
som si istý, či by som v nej chcel
žiť, ale rád tam chodím. Tým,
ktorí tento názor zdieľajú
ponúkame víkendový poznávaco-
potápačský výjazd do hlavného
mesta našich južných susedov. 

Logistika

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

Bývanie a strava

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

Program

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

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

http://www.tropicarium.hu
http://www.szechenyibath.com


Písacia tabuľka

Asi najviac rozšíreným
prostriedkom komu-

nikácie, je podvodná písacia tabuľka.
Táto nám pomáha sprostredkovať svo-
je myšlienky, upresňovať smery a iné in-
štrukcie, ktoré by boli príliš komplikované
signalizovať posunkami. 
Kombinácia posunkov a tabuľky sa
využíva najmä v prípadoch, kedy je
potápač postavený pred celý komplex
úloh akými sú vedecký výskum alebo
pokročilý potápačský tréning.
Hlavnou nevýhodou písacej tabuľky je,
že písanie pomocou hrubých rukavíc
môže byť pomalé a často aj dosť zložité.
V záujme lepšej čitateľnosti, je dôležité
písať opatrne a jasne do tej miery, aby
nedochádzalo ku zmätočným informá-
ciám. 

Podvodné písacie tabuľky ku nám
prichádzajú na trh v celej škále
rozmerov, tvarov a doplnkov. Čím je
väčšia tabuľka - tým lepšie sa nám bude
komunikovať, ale tým horšie sa bude
nosiť pod vodou.

Znie to ako správa

Pretože zvuk sa šíri vo vodnom prostredí
veľmi rýchlo, niektorí potápači ho dokážu
využiť na odovzdávanie základných od-
kazov pod vodou. Viacerí výrobcovia
vyvinuli rôzne hrkálky, chrastítka alebo
klikátka na upozornenie partnera či inú
komunikáciu pod vodou.
Jedným zo spoľahlivých prostriedkov
podvodnej zvukovej komunikácie, je in-
tenzívne búchanie nožom či iným pred-
metom na potápačskú fľašu. Tento
signál sa používa na upútanie po-
zornosti, pre prípad separácie od part-
nera alebo upozornenie na
"nebezpečenstvo". Niektorí potápači,
boli schopní dotiahnuť túto akustickú
formu komunikácie aj do vyššieho štá-
dia celej rady odkazov.

Signalizácia lanom

Ak sa potápač začne zaoberať aj potá-
pačskými špecializáciami, skôr či neskôr
narazí aj na prácu s lanom. Takýmto je
napríklad potápanie pod ľadom, kde sa
základná komunikácia medzi potá-
pačom a jeho navádzajúcim na suchu,
realizuje výlučne pomocou lanových
signálov. Tak napríklad dve trhnutia
môžu znamenať "OK?", na ktorý sa
odpovedá zvyčajne rovnako dvoma
trhnutiami. Tri alebo viac trhnutí môže
znamenať "nebezpečenstvo", na ktoré
sa aktivuje celý potápačský team.
Signály pomocou lana sa používajú aj
v iných formách potápania akými je
SAR (záchranné systémy) alebo
vedecké potápanie.
Jaskynní potápači sa učia jednoduchý
systém dotykových signálov, ktorými
sa dohovárajú v prípade sledovania

lana v núdzovej situácii. Takéto signá-
ly sa dajú úspešne adaptovať na potá-
panie za zníženej viditeľnosti alebo v
tých formách potápania kde ide o uza-
vretý priestor bez priameho prístupu ku
hladine.

Podvodné hlasové komunikačné
prostriedky

Jedným z najvzrušujúcejších vývojových
článkov v potápaní, bolo zavedenie
hlasových komunikačných systémov
pre potápačov. Vynález lacných
mikročipových technológií stál za
konštrukciou relatívne dostupných
prostriedkov UW komunikácie. Systémy
väčšinou využívajú tzv. SSB (Single
Sideband) vysielač pracujúci v rozsahu
od 31,5 po 32,5 kilohertz, čo sú naprík-
lad frekvencie zvukov, ktoré vydávajú
delfíny. Ich dizajnéry, mali snahu elim-
inovať vysielanie zvukov bublín a os-
tatných šumov. V závislosti od typu vod-
ného prostredia mávajú rozsah od 30 -
100 metrov. Zložitým orieškom ich
konštrukcie, bolo dizajnovanie náustku,
ktorý by dovoľoval relatívne zrozu-

miteľný hlas do malého plynového ob-
jemu akéhosi náhubku. Niektoré sys-
témy, používajú štandardné masky a
regulátory, zatiaľ čo iné celotvárové
masky.
Používanie podvodných komunikátorov,
je relatívne jednoduché a vyžaduje len
drobné úpravy na už jestvujúcom potá-
pačskom výstroji. Vysielanie je aktivo-
vané buď hlasom (VOX) alebo tlačidlom
(PTT).
Možnosť používania týchto prostriedkov
výrazne zvyšuje zážitky spod hladiny a
je skvelé pre viaceré typy potápania od
vrakového až po podvodné vychádzky.
Pochopiteľne pre efektívnosť však
vyžaduje určitú dávku disciplíny.
Potápači využívajúci tieto zariadenia
dosiahnu najlepšiu účinnosť vtedy, ak
limitujú zbytočné reči a sústredia sa na
jasné a zrozumiteľné rozprávanie. 

Poznámka na záver

Zapamätaj si, že ak chceš použiť nejakú
pomôcku (je celkom jedno či tabuľku ale-
bo UW komunikátor) tieto môžu mať
"poruchu", preto by si mal mať
pripravený vždy nejaký záložný spô-
sob komunikácie.

Komunikácia technickými prostriedkami
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Berlína 
Mestský výlet do hlavného mesta SRNMestský výlet do hlavného mesta SRN

Berlína
Poďte s nami a zažijete najlepšie
indoorové kúpanie na svete!

Dynamický, hektický, multikultúrny -
taký je Berlín. Neprekypuje síce his-
torickými zákutiami, za návštevu však
rozhodne stojí.

Brandenburská brána

Najnavštevovanejšou pamiatkou po
Brandenburskej bráne zostáva aj 20
rokov po zbúraní fragment Berlínskeho

múra. Z pôvodných 160 km steny, ktorá
delila Berlín na Východný a Západný,
dnes zostalo 1 300 metrov známych
ako East Side Gallery. 118 umelcov z
21 krajín ju pomaľovalo pestrými grafit-
mi a vznikla tak pozoruhodná galéria
pod šírym nebom. 

Ďalšie pamätihodnosti

Berlínske skvosty ako sú Víťazný stĺp,
Potzdamer Platz so zvyškami
Berlínskeho múra, zámok Bellevue, roz-
valina kostola Gedächtniskirche a iné sa
dajú vzhliadnuť aj zrýchlenou formou -
z horného poschodia najznámejšej au-
tobusovej poschodovej linky  číslo 100

alebo číslo 200. 

Múzeá

Berlín je domovom vyše 160 múzeí na-
jrôznejšieho druhu (Pergamonské
múzeum,  Egyptské múzeum, s orig-
inálom sošky Nefertiti, Múzeum erotiky
.....) Najznámejšie z nich sa volá
Museumsinsel, teda Ostrov múzeí  a leží
uprostred mesta na ostrove Fischerinsel,
na rieke Spréve. Jedinečný súbor piatich
múzeí prezentuje 6 000 rokov staré
artefakty z histórie ľudstva, zozbierané
nemeckými archeológmi v najrôzne-
jších kútoch sveta. 

Centrum mesta

Tradičným centrom Berlína je
Alexanderplatz, námestie s dominant-
nou televíznou vežou (Fernsehturm) a
Chrámom Panny Márie. Miestna trieda
Kurfürstendamm (podľa Berlínčanov
Ku-damm) je obchodným, nákupným
a kultúrnym centrom mesta. 

Vrchol zájazdu

Tropický raj nájdeme v aquaparku.
Navštívime centrum, umiestnené v naj-
väčšej samostatne stojacej hale bez
podporných vnútorných pilierov na
svete. Meria 360 m, je vysoká 107 m a
široká 210 m. Dosť na to, aby sa do nej
zmestili nielen umelé pláže s pieskom
a slnečníkmi, more a palmy, ale aj trop-
ický prales či celá prímorská dedinka s
reštauráciami s ponukou exotických
jedál. Hala pôvodne slúžila ako letecká

základňa sovietov, ktorí ju chceli využiť
na výrobu vzducholodí. Tento plán však
zapadol prachom. V roku 2004 ju kúpil
malajzijský koncern a za krátkych 8
mesiacov vybudovali najväčší európ-
sky tropický raj.
Nájdeme tu 7 m širokú piesočnú pláž,
bazén Južné more s rozlohou 4 tisíc m2,
Lagúnu Bali, vodopády, divokú vodu,
vírivky a 3 obrovské tobogány. Jeden z
nich je najväčším v Nemecku, meria až
25 metrov a pri spustení sa z neho dosi-
ahneme rýchlosť až 70 km/hod.
Nechýbajú ani sauny a soláriá. Teplota
vzduchu v hale dosahuje okolo 28 st. C,
teplota vody je 28-31 st., vo vírivke až
38 st. a vlhkosť vzduchu dosahuje 70
%. Domčeky v tropických dedinkách sú
napodobeninami stavieb z Thajska,
Bornea či Bali, v dažďovom pralese je
vysadených asi 50 tisíc kusov rastlín,
dohromady ide o 600 druhov. 
Okrem paliem, banánovníkov,
kakaovníkov tu môžete vidieť i mä-
sožravé rastliny. Pri prechádzke nás
budú sprevádzať autentické zvuky džun-
gle! Dedinky sú počas dní aj večerov de-
jiskom rôznych predstavení exotických
tancov, iluzionistov či akrobatov. 

Logistika zájazdu

Bývať budeme v slušnom a relatívne lac-
nom hotely. S výnimkou tropického ra-
ja, ku ktorému sa dovezieme autom,
sa budeme po Berlíne pohybovať mest-
skou hromadnou dopravou.

Info.  travel@aronnax.sk

mailto:travel@aronnax.sk


Dugong ako živočích

Vždy som chcela stretnúť niektorého
z týchto zvláštnych živočíchov,
ktorých spomínajú už grécke mýty
ako bájne sirény lákajúce k sebe ná-
morníkov naživo. Respektíve vidieť
na vlastné oči v jeho prostredí pod
vodnou hladinou. 
Akosi som podvedome cítila spriaz-
nenosť či priam príbuzenský súzvuk s
týmto bizarne vyzerajúcim tvorom, o
ktorom som vedela že spolu so svo-
jim stredoamerickým bratrancom
Lamantínom z čeľade Trichechidae
patrí medzi jediné žijúce morské byli-
nožravé cicavce našej planéty.

Zátoka Abu Dabbab

Posádka mnohých lodí končiacich
južné safari, či vracajúcich sa z
Brother´s na pevninu zamieri na
poslednú noc pred výmenou hostí v

Marsa Alam či Port
Ghalib do väčšej a krytej
zátoky pri Marsa Abu
Dabbab. 
Dnes je táto zátoka zná-
ma najčastejším výsky-

tom dugongov v egyptskej časti Čer-
veného mora. Jej severnú stranu
lemuje plytký koralový útes, zatiaľ čo
zbytok tvorí prevažne pieskové dno
porastené riedkou morskou trávou.
Práve takáto flóra vyhovuje veľkým
korytnačkám a piesok viacerým
druhom rajovitých rýb. 
Ale našim hrdinom mal byť dugong.

Hľadanie sirény

Z potápačských časopisov, či rozprá-
vania našich Divemasterov sme
vedeli, že dugong sa väčšinou
prichádza do zátoky kŕmiť až okolo
poludnia. Napriek tomu, sme už od
skorého rána z hornej paluby vyzbro-
jení ďalekohľadmi pátrali po svet-
lohnedom chrbte tejto morskej kravy.
Úderom jedenástej sme už odetí v
neoprénoch sedeli v zodiacu a civeli
na zvlnenú hladinu v nádeji, že
zbadáme dugonga práve v tom

krátkom okamihu, keď sa bude nady-
chovať. 
Naše nadšenie chladlo priamo
úmerne s pribúdajúcimi desiatkami
minút beznádejného hľadania. Keď
bolo slnko nad našimi hlavami riadne
vysoko, a my sme sa cítili v neo-
prénoch ako sardinky v plechovke, sa
z druhého konca zátoky ozval krik.
Posádka nášho druhého zodiaku (tiež
plného potápačov) mala viac šťastia.
Po našom príchode na miesto, bol
prvý manšaft už pod vodou.

Stretnutie s dugongom

Dno, v ktorom naša fešanda (neskôr
sme sa dozvedeli, že išlo o samicu)
ležala, bolo pomerne plytko. V hĺbke
približne 4 metre, sa pokojne pásla a
jednoducho nás, takmer desiatku
potápačov ignorovala. Napriek tomu,
že bolo vo vode viacero kamier a fo-
toaparátov, ktoré blýskali ostošesť
dugong, respektíve dugongica si bez
záujmu o svoje okolie obhrýzala
morskú trávu. 
Okrem silnej hornej pere, pripomína-
júcej akýsi chobot, si pri vkladaní
trávy do úst prekvapujúco pomáhala
aj hornými končatinami premenenej
na plutvy.

Exteriér morskej kravy

Vzhľadom na skutočnosť, že ja som
nefotila, som si na rozdiel od ostat-
ných mohla dokonale a z tesnej
blízkosti obzrieť toto istotne sympat-
ické zviera. Úprimne povediac, jeho
vzhľad mi pripadal značne absurdne.
Nech už dugonga dizajnoval
ktokoľvek, asi nemal pritom celkom
jasnú hlavu. Spredu vyzerá ako slon,
telom sa ponáša na mohutného
uškatca a chvost - ten je jasne akoby
veľrybí. 
Ale pohybmi hlavy a spôsob akým sa
pásol, jednoznačne pripomínal kravu,

či iného suchozemského bylinožrav-
ca. Na chrbte mala množstvo škra-
bancov a jaziev. Ktovie ako sa k sam-
iciam správajú dugongí páni počas
párenia? Keď som nabrala viac
odvahy a priblížila sa k tomuto mieru-
milovnému stvoreniu až na dohmat,
vnímala som jej chlpy na papuli. 

Správanie sa tvora

Dugongy na rozdiel od iných
morských cicavcov nevydržia dlho
pod vodou. Aj tá naša samica sa raz
za 2-3 min odpútala od dna a namier-
ila si to k hladine v podstate vo ver-
tikálnej polohe. Pohybovala sa pri
tom nesmierne graciózne, keď jej na
pohyb slúžila zadná plutva, zatiaľ čo
prednými viac manévrovala. 
Po nabraní vzduchu sa táto "morská
krava" opäť ihneď zanorila a ele-
gantne dosadla na dno. Posúvajúc sa
a balancujúc na predných končat-
inách potom pokračovala v prežúvaní
trávy, pozorujúc nás svojimi malými
očami len tak, akoby "mimochodom".
Jej apetít bol značný a tak som si
spomenula na vetu z atlasu, že
denne musí skonzumovať množstvo
potravy rovnajúcej sa až 10-15tim
percentám svojej hmotnosti.

Suita jej výsosti

V tesnej blízkosti našej krásky sa mo-
talo niekoľko aspoň polmetrových ští-
tovcov. Niektoré z nich sa prisaté na
telo dugonga nechali voziť, iné pri /ak
sa to vôbec tak dá označiť/ rýchle-
jších pohyboch cicavca zmenili svoju
pozíciu. Z predchádzajúceho po-
zorovania žralokov a morských koryt-
načiek som si pamätala, že aj keď re-
mory vyzerajú nevábne, nejde o
parazity. 
Naopak, ich potravu tvoria cudzopas-
né kôrnatce na pokožke týchto živočí-
chov. Okrem nich dotvárala suitu

našej samice aj malá šikovná rybička
prekrásnej žltej farby. Neustále
križovala priestor pred čumákom
dugonga ale neváhala realizovať aj
niekoľko odvážnych výpadov proti
nám, biednym pozemským
smrteľníkom.

Podvodné dostihy

Napriek zdanlivo nemotornému trupu
sa zvieratko prejavilo ako celkom
schopný plavec. Stačilo niekoľko
mávnutí mohutným chvostom a už sa
od nás vzdialilo na desiatku metrov.
Pochopiteľne, hneď sme sa do toho
opreli tiež a stíhali sme dugonga,
ktorý aj keď kombinoval nádychy na
hladine s občasným utrhnutím si trste
podvodnej trávy, ešte stále bol rýchle-
jší ako my. 
V podstate to bolo ako v cyklistike,
keď sa peletón vydá do kopca. Slabší
odpadávali ako prví. Nakoniec aj mne
došli sily a tak napriek skutočnosti, že
som si uvedomovala, že sa dívam na
druh, ktorému hrozí vyhynutie,
musela som to vzdať, pretože pľúca
mi išlo roztrhnúť.

Mar Salam

Netuším aká stará bola naša samica.
Atlas tvrdil, že najstarší známy
dugong dosiahol veku 70 rokov. Na
mňa tento viac než dvojmetrový a is-
totne niekoľko 100 kilogramov ťažký
živočích nepôsobil príliš adoles-
centne. 
A to sa vraj dospelého veku dožíva až
približne v 17-tich. V podstate ako
človek. Keď sa nám postupne
vzďaľovala smerom na otvorené
more až na hranicu viditeľnosti mimo-
voľne som jej popriala ešte dlhý a
pokojný morský život. 
Mar Salam /arabsky: do videnia/
dugongica, bolo mi potešením!

Dugongy z Abu Dabbab - Červené more





Ako som 
preplávala 
seneckou rúrou 
Bolo to v rámci môjho základného
kurzu. A aj keď som tušila, že raz to
príde, zastihlo ma to nepripravenú.
Moja inštruktorka B. vyhlásila, že
dnes pôjde vo vode v rámci ďalšieho
ponoru o malú skúšku odvahy. Mali
sme pod vodou preplávať  slávnou
"seneckou rúrou". 
Z rozprávania už pokročilejších štu-
dentov kurzu, som sa o tejto "disci-
plíne" už dávnejšie dozvedela, že to
nie je práve najjednoduchšie. Vtip bol
v tom, že ich názory o rozmeroch a
tvaroch rúry sa značne líšili, v závis-
losti od množstva adrenalínu v ich
krvi. Počula som verzie o "tenkej"
rúre, do ktorej sa potápač len ledva
zmestí, o postupne sa zužujúcom
tvare rúry kde hrozí uviaznutie ale aj
hrôzostrašné historky o katastrofálnej
viditeľnosti blížiacej sa k nule. A na
pokoji mi nepridal ani jeden vtipálek,
ktorý čosi  spomínal o neuveriteľne
agresívnom ostriežovi nevídaných
rozmerov, ktorý sa pravidelne vysky-
tuje poblíž objektu. Skrátka, "senecká
rúra" sa v mojich predstavách spájala
s rekvizitami lacnejších hollywood-
skych filmov. A teraz som sa s touto
beštiou mala nielen zoznámiť bližšie,
ale ňou aj preplávať.
V rámci prípravy na ponor mi za part-
nera B. pridelila do vody chudého,
neduživého mladíka, ktorý takmer nič
nevravel, ale za to v kuse žviakal
žuvačku. Už pri montáži výstroja som

si uvedomila, že tento
krát som o poznanie
nervóznejšia ako pri
predchádzajúcich

ponoroch kurzu. Srdce mi búšilo
akosi hlasnejšie, ruky sa mi triasli a
veci padali. Snažila som sa nedať na
sebe nič znať, dokonca som sa
pokúsila o vtip, ale ani B. ani
podvýživený mladík s uhrovitou
pleťou nejavili pre môj humor
pochopenie. Keď sme boli s výstro-
jom a jeho kontrolou hotoví, nasle-
doval brífing. Jeho obsah ma však
neupokojil, dokonca opak bol prav-
dou. B. nezabudla spomenúť,
že:...."je tu dnes veľa potápačov, pre-
to bude viditeľnosť pri rúre pravde-
podobne zhoršená...." ani jej ve-
ta:....."nechytajte ostré okraje rúry
holými rukami, pretože hrozí
porezanie....". Ale keď nám začala
pripomínať  rôzne fyzikálne zákony,
na základe ktorých sa nám bude zdať
otvor rúry oveľa širší než je v sku-
točnosti a preto sa vraj....."máme
držať na spodnom okraji, aby sme
nenarazili ventilom o jej vrch, začala
som sa sama seba pýtať či som v
správnom čase na správnom mieste.
A potom sa šlo do vody. Označiť môj
stav nervozitou, by bolo hlbokým pod-
cenením situácie. Najskôr som sa
zanorila síce s regulátorom v ústach
ale za to bez masky. Potom som si
poplietla signál OK so signálom s pal-
com nahor a B. ma pochopiteľne vyti-
ahla na hladinu. Pri snahe o opätovné
zanorenie sa, som namiesto
vypúšťania stláčala inflačné tlačidlo
vesty. Pochopiteľne, že som sa
trepala na hladine ako štupel, proste
stres na entú. Nejako som sa však za
aktívnej asistencie B. a priblblého ús-
mevu mladíka nakoniec dostala dolu
a čiastočne upokojila. Viditeľnosť, sa

skutočne po zmene smeru na naše
"ihrisko" (ako inštruktori volali zhluk
atrakcií za rohom polostrova) postup-
ne zhoršovala. A zrazu sa tá kovová
potvora predo mnou objavila.
Vyzerala ako trup ponorky, alebo
akási raketa. Nebola som to schopná
určiť, pretože som videla len jej poči-
atok, keď koniec mizol v mračnách
zvíreného sedimentu. V tej chvíli sa
ma zmocnila ozajstná panika.
Viditeľnosť sa po tom, čo som nedo-
brovoľne dosadla na dno a následne
začala trepať plutvami ešte viac
znížila. Úplný horor nastal, keď ma
čosi chytilo za ruku!
Ale bola to len B. ruka, ktorá ma priti-
ahla až ku kovovému okraju. Tam už,
na pohľad pokojne  oddychoval môj
potápačský partner. B. signalizovala v
súlade s brífingom, že prepláva rúrou
ako prvá. Neduživý mladík mal ísť
hneď po nej a vystretí ukazovák na
mňa predchádzal tri prsty. Ja sama
prilepená ako pijavica na otvore tele-
sa som sa zmohla len na také neisté
OK. Na moje zdesenie B. naozaj zmi-
zla v útrobách rúry. Po nej absolútne
profesionálne, ba až s dávkou istej el-
egancie sa tam nasúkal mladíček. A
zrazu som tam bola celkom sama.
Dovolila som si pohľad na hĺbkomer -
6m, neuveriteľná hĺbka! Nadýchla
som sa a posunula k okraju rúry. Na
to, že mi mal spomenutý fyzikálny
zákon zväčšovať jej priemer mi pri-
padala až priveľmi úzka. To sa tomu
mladíkovi tam plávalo, keď je chudý
ako trdlo! Ale čo ja s mojou jemnou
nadváhou.... Povedala som si:
"Jolana, pozbieraj sa predsa! Aj iní to
dokázali..." Nakoniec som sa ....

Záver príbehu a podobné amatérske
diela nájdeš na stránke Scuba.sk:
www.scuba.sk/humor/poviedky_rura.php Stránku pripravujeme v spolupráci s redakciou 

slovenského potápačského portálu www.scuba.sk

Rúra - Ilustračná fotografia

Je dôležité vedieť si vybrať plot

http://www.scuba.sk/humor/poviedky_rura.php
http://www.scuba.sk


Potápali sme Schnellboot S-57

5 tipov na akcie centra Aronnax - Novem. 2011
Studený ponor v Senci 
- vyberanie trpaslíka
nedeľa 23. október 2011
Bude to pre vlastníkov “mokrých” neoprénových oblekov
pravdepodobne posledný ponor v roku a súčasne rozlúč-
ka s vodou v Senci.  Nie je to len pre klubistov....
Zarezervovať si výstroj môžeš na centrum@aronnax.sk 

Vyrezávanie tekvíc a Halloween
piatok 28.10. 2011
Nielen pre deti máme pripravený program na tento pi-
atkový večer. Okrem súťaže o vyrezávanie “najstrašidel-
nejšej” tekvice bude aj pokus o “6 hlasné pokapala na salaši
.....” a banjista Miro má vraj nové struny. Na podujatie
pozývame aj nečlenov a všetkých, ktorí nepokazia zábavu.
http://www.aronnax.sk/klub/pre_deti_halloween.php

Potápačská streda, Bratislava
2. november 2011
Ďalšie napínavé spoločné sedenie prinesie prezentáciu ak-
cií z posledného obdobia. Potápačské stredy, (vždy prvá
v mesiaci) sa uskutoční 2.11.2011 o 18.30 hod v reštau-
rácii Delfín, Ružová Dolina 18, Bratislava.

Mestský zájazd - Budapešť, Maďarsko
4.- 6. november   2011
Začiatkom novembra navštívime metropolu našich južných
susedov. Okrem "klasických" pamiatok a atrakcií sa
vykúpeme v Szécsenyiho kúpeľoch, poobdivujeme
Akvárium-Terárium a bude aj beseda s legendou
maďarského jaskynného potápania.

Lodné safari k útesom Saint John´s,
Červené more - Egypt
12.-19. november 2011
Ďalšie napínavé spoločné sedenie prinesie prezentáciu ak-
cií z posledného obdobia. Potápačské stredy, (vždy prvá
v mesiaci) sa uskutoční 7.11.2011 o 18.30 hod v reštau-
rácii Delfín, Ružová Dolina 18, Bratislava.

Na kombinovanom
klubovom zájazde kon-
com augusta a za-
čiatkom septembra na

polostrov Pelješac, sme potápali aj na
známom vraku nemeckého bojového čl-
na S-57 pri Žuljane. Niektorí z nás
navštívili tento vrak už začiatkom 80-
tych rokov, preto sme mohli porovnať
jeho súčasný stav s minulosťou. Vrak leží
v otvorenej zátoke v hĺbkach do 40
metrov a ponúka množstvo fotografick-
ých motívov. V jeho útrobách žije
niekoľko statných garúp a ďalších atrak-
tívnych živočíchov. Videli sme torpéda,
protilietadlový guľomet a ďalšiu výzbroj
bojového plavidla. Nazreli sme do časti
strojovne aj skladových priestorov. Ponor
na hranu bezdekompresných časov sme
zvládli bravúrne a do denníkov nám tak
pribudol ďalší krásny ponor s prívlastkom
morský - “vrakový”. 

mailto:centrum@aronnax.sk
http://www.aronnax.sk/klub/pre_deti_halloween.php

