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Zasa bude ORIENT ANX CUPZasa bude ORIENT ANX CUP
Minuý rok nám počasie príiš neprialo,
ale tento rok si už súťaženie v orien-
tačnom potápaní nenecháme ujsť. A v
našom nadchádzajúcom ORIENT
ARONNAX  CUPE máme aj kopec
noviniek. Ďalší ročník sa uskutoční v
sobotu 6. septembra 2014. ale nebude
na Senci ale bližšie k mestu, na
bratislavskom Veľkom Draždiaku. 
Sme radi, že sa k nám v usporiadaní
pretekov pridá aj Zväz potápačov
Slovenska, ktorý zastrešuje súťažné
disciplíny potápania.
Uvedenú sobotu sa najskôr uskutoč-
nia preteky v distančnom plávaní s plut-
vami pod taktovkou KŠP Neptún z

Mám rád spôsob akým potápači pod
vodou komunikujú. Tie invenčné gestá!
Hra rúk, za ktorú by sa ani slávna česká
pantomíma nemusela hanbiť! Ten kon-
cert prstov a dlaní - proste paráda....
A čo taká mimika?! Aj napriek handicap
potápačskou kuklou a maskou takmer
zahalenej tváre, dokážu niektorí potá-
pači vyjadriť pod vodou hoci aj celé
súvetia. Osobitnou kapitolou potápa-
nia je komunikácia svetlom. Nielen že
sa dá lúčom svetla upozorňovať - volať
o pomoc - či zakazovať rôzne činnos-
ti, ale napríklad aj vyjadrovať emócie

akými sú lútosť, radosť či hnev. Alebo
taký Body Language - Hra tela.  Spôsob
držania tela, či rýchosť pohybov či
naopak uvoľnenosť mi zasa naznaču-
jú, v akom je asi rozpoložení môj part-
ner. Či je vo svojej koži, či sa ja sprá-
vam tak ako očakával alebo napríklad,
či mu už treba čurať.
Ale zo všetkého najviac sa mi páči
pravidlo, že sa pod vodou vždy
odpovedá na vyslaný signál. To nie je
ako u nás doma - keď sa detí či
manželky na čosi spýtam.

Robert Korim

Bratislavy.  Potom bude riadny orien-
tačný pretek podľa medzinárodných
súťažných pravidiel CMAS. Zúčastnia 
sa ho mladí aj “vyslúžilí” orientári.
A nakoniec bude náš závod nere-
gistrovaných potápačov, v netradičnej
disciplíne, aká sa určite nepláva nikde
inde na svete.
Ale my bojujeme o putovný Pohár
Aronnaxu vždy srdnato a neľútostne.
Vstup je voľný, stačí dobrá nálada, potá-
pačský výstroj a kompas čo ukazuje na
sever. 
Prihlásiť sa môžeš ako zvyčajne na
známej adrese:

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

SLOVENSKÝ  POTÁPAČSKÝ PORTÁL

Na našej stránke SCUBA.SK
nájdeš okrem množstva aktualít
z prostredia slovenského potá-

pania, aj sekciu AKCIE
Nachádzajú sa tu avizované ak-

cie a podujatia z prostredia našej
komunity. Okrem slovenských,
tu nájdeš aj podujatia zo sused-
ných krajín ako aj z bližšej či vz-

dialenejšej cudziny.
Navštív aspoň virtuálne najväčší

slovenský potápačský portál
www.scuba.sk

scuba.sk
www.
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Vzhľadom na množst-
vo jesenných akcií
centra Aronnax, chys-
táme tento rok ro-

zlúčku s potápaním na našej základni
na Korčuli v mierne predčasnom ter-
míne. Aj keď sa nám sezóna končí ofi-
ciálne až 26. októbra 2014, záverečné
MECHECHE by sme radi zažili zači-
atkom októbra v dňoch 1.-5.10.2014

Bývanie za babku

Asi najpodstatnejšou informáciou je, že
bývanie v priľahlom apartmánovom
komplexe Priščapac je za mimoriadne
výhodných finančných podmienok. Bez
ohľadu na to či si vyberieš ubytovanie
v jedno- (či dvoj-) spálňovom apart-
máne s (či bez) kuchynkou, budeš platiť
po 1. októbri 2014 len 16 Eur/ osoba/
noc. V cene je už zahrnutá aj turistická
tax a parkovné!

Zľavnené potápanie

Okrem bežných (množstevných) zliav
na potápanie, ponúka naše Potápačské
centrum v Priščapaci navyše aj 2 pono-
ry z brehu zdarma. Táto akcia sa týka
jedincov, ktorí sa zúčastnia zberu sme-
tia a odpadkov spod hladiny k nám
priľahlých zátokách.

Kluby - združenia - inštruktori a ďalši
vodcovia svoriek by sa mali zaujímať o
“špeciálne zľavy”.

Ďalší potápačský program

Radi by sme dostali pod morskú hlad-
inu na už vopred vyhradené miesto
sochu slona, ktorá sa už teraz stala
potápačskou legendou, hoci na svoje
potopenie čaká už takmer rok v jednej
bratislavskej záhrade....

Dietický program

Každoročne sa nám podarilo na
záverečnom týždni pri „zatváraní“ zák-
ladne v Priščapaci absolvovať niekoľko
dobrých „párty“.  

Na piatok večer sme vyhlásili v
priestoroch Pizzerie veľké piatkové
Jamboréé. Všetkých našich hostí vyzý-
vame, aby si priniesli so sebou hudob-
né nástroje, na ktoré dokážu zahrať.
Vítané sú gitary, mandolíny aj har-
moniky. Berieme však aj píšťali, tam-
buríny či bubny. Kto prinesie harfu či
klavír, stane sa hrdinom večera. 

Nahrávka, ktorá s takýmto bandom
vznikne bude pochopiteľne so všetký-
mi právami tvorcom zverejnená na nete.
Dúfame, že ešte dokážeme zaspievať
trojhlasne: „Pokapala na salaši, slani-
na.....“. Podávať budeme jedlá z grilu s
vynikajúcimi zaváraninami a skvelými
chuťovkami. Ladenie nástrojov bude
od 18:00 hod.

Ústredným motívom sobotňajšej párty
bude príprava – ochutnávka a
bezškrupulózna konzumácia pravého
námorníckeho gulášu á la Priščapac.
Hlavným, kuchárom a šéfom večera
bude náš kuchár Papá Tibor, ktorý sa
už v tejto funkcii bezvadne osvedčil. Po
nej bude diskotéka v duchu 80-tych
rokov. Bude vraj aj Lambada,
Maccarena a kvôli niektorým vydržíme
aj Una Paloma Blancu........

Na Korčuli s Korčulami

V duchu naplnenia hesla podnadpisu tej-

to pozvánky, žiadame účastníkov vý-
jazdu, aby si priniesli so sebou tiež
kolieskové korčule. V Priščapaci, totiž
máme skvelý a hladký asfalt od Prižby
až po Smokvicu, po ktorom sa dá krásne
korčuľovať. V piatok popoludní (pred
grilovaním) si preto najskôr demonš-
tratívnym „odkorčuľovaním“ do Brny,
vzdialenej od nás len 2,5 kilometra a
späť zaslúžime svoj kus mäsa.

A čo ešte?

V októbri, je už u nás na Korčuli božský
pokoj. Voda je teplá odhora až do hĺbky
a počasie je ešte pre našinca zo stred-
nej Európy stále príjemné a na krátke
nohavice. V takomto období k nám
chodia na potápačské výjazdy už len
„ozajstní“ a pravoverní potápači. Nálada
tu bola vždy komorná ale nesmierne
srdečná.

Od účastníkov podujatia zbierame
účastnícky poplatok vo výške 25 Eur, z
ktorého budú hradené dve večere
(grillovacia párty v piatok a sobotňa-
jší guláš), ako aj niektoré drobné
výdavky.

Program v skratke

Streda 1.10.2014
Príchod účastníkov
..... počas celého dňa
Od 8:00 Potápanie. 
Ponory podľa vlastného výberu

Štvrtok 2.10.2014
Od 8:00 Potápanie. 
Ponory podľa vlastného výberu

Piatok 3.10.2014

Od 8:00 Potápanie. 
Ponory podľa vlastného výberu
Ekologický ponor 
– zbieranie odpadu spod hladiny.
15:30 Korčuliarsky výlet na Korčuli
17:00 Piatkové Jamboréé, grill pár-
ty a nočné spevy zarastených účast-
níkov

Sobota 4.10.2014
Od 8:00 Ponory. 
Potápanie podľa vlastného výberu
Ekologický ponor 
– zbieranie odpadu spod hladiny.
16:00 Slávnostné zanorenie
Modrého Elefanta
17:00 Horúčka sobotňajšej noci,
guláš, diskotéka a bezuzdná zábava. 

Nedeľa 5.10.2014
Od 8:00 Potápanie pre tých čo prežili
Odchod účastníkov do vlastných do-
movov

Záujemcovia o účasť hláste sa vopred
emailom na adrese: 
centrum@aronnax.sk  alebo 
telefonujte Janke na 0903 228 686.

Ukončenie sezóny na základni Prišćapac
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Od 1. júla 2013 je
Chorvátska republika
právoplatným členom
Európskej únie.

Neznamená to však, že sa jeho vstupom
do EÚ stalo štandardné komerčné ces-
tovné poistenie celkom zbytočným.

Príjemná klíma, jazyková príbuznosť ale
aj dostupnosť vlastným automobilom,
či prítomnosť centier so slovenským
manažmentom spôsobujú, že Jadranské
pobrežie Chorvátska je obľúbeným
cieľom letných dovoleniek našich potá-
pačov.

Po vstupe Chorvátska do EÚ, už
môžeme v prípade potreby využiť
Európsky preukaz zdravotného poiste-
nia. Jeho predloženie zabezpečuje pre-
dovšetkým ošetrenie a primárne úkony
v chorvátskych zdravotníckych zaria-
deniach. 

Je však potrebné poznamenať, že sa
jedná o nevyhnutné ošetrenie len vo
verejných, respektíve štátnych zdravot-
níckych zariadeniach. 

Bezplatný prístup k zdravotnej
starostlivosti tak majú občania krajín
Európskej únie za rovnakých podmienok
ako domáci. Súčasne to však znamená,
že ak sa v Chorvátsku za niektoré úkony
alebo lieky dopláca, bude musieť tieto
náklady uhradiť našinec z vlastnej
peňaženky. 

Cestovné poistenie sa stále oplatí

Napriek tomu, že v Chorvátsku platí
Európsky preukaz zdravotného poiste-
nia, odporúčame ti aj naďalej si  uzatvoriť
pred cestou komerčné cestovné poist-
enie. Cestovné poistenie kryje nielen
náklady na nevyhnutné ošetrenie a

liečbu, ale aj prípadné doplatky za lieky
a hospitalizáciu. Komerčné poistenie
tiež zahŕňa ošetrenie v súkromných
zdravotníckych zariadeniach a u súkrom-
ných lekárov. 

Na rozdiel od európskeho zdravotného
preukazu kryje aj náklady na prevoz
(repatriáciu) poistenej osoby na
Slovensko. Výhodou je tiež možnosť
bezplatne využiť asistenčnú službu,
ktorá ti v prípade potreby poradí s
riešením núdzovej situácie, zabezpečí
platbu za ošetrenie alebo pretlmočí in-
formácie od ošetrujúceho lekára. 

Súčasťou cestovného poistenia sú
navyše aj rôzne užitočné pripoistenia,
akými sú napríklad poistenie: batožiny,
úrazu, zodpovednosti za škodu alebo
domáceho miláčika.

Suma – sumárum odporúčame, aby si
si pred cestou do Chorvátska.
Skontroloval, či máš platný Európsky
preukaz zdravotného poistenia. Ak ho
nemáš, obráť sa na svoju zdravotnú
poisťovňu. 

Ale neodpustíme si jednu radu na záver:
Správaj sa na dovolenke zodpovedne,
pretože ani to najlepšie poistenie ti ne-
nahradí starosti a čas, ktorý stráviš v
nemocnici alebo pri jednaní s miestnou
políciou.

O možnosti uzatvorenia cestovného
poistenia sa informuj na známych kon-
taktných číslach nášho potápačského
centra Aronnax.

Telefón: 0903 228 686
E-mail: centrum@aronnax.sk

Treba cestovné poistenie do Chorvátska ?

Jediná legálna potápačská
základňa na Jadranskom
pobreží so slovenským

manažmentom:
www.priscapac.eu



Od roku 1990, keď
Haven klesol pod hladinu, sa tento gi-
gantický tanker stal ikonou vrakového
potápania na svete. A tak pre všetkých,
ktorý chcú niečo znamenať v komunite
technických potápačov, či sa nechcú
hanbiť v radoch skúsenejších potápačov
vo všeobecnosti platí – aspoň raz za živ-
ot sa dotknúť jeho paluby v hĺbke.
Aj my sme výpravu na Amoco Milford
Haven (ako sa loď podľa rodného listu
plným menom nazýva) plánovali
pomerne dlho. Vlastnému výjazdu pred-
chádzalo niekoľko neúspešných
pokusov o zorganizovanie partie. Veď
na ponory na otvorenom mori, kde vlast-
ný vrak začína až v 33 metrovej hĺbke
treba veľa skúseností. 

Technické zázemie

Haven, ktorý spočíva vo vodách
neďaleko talianskeho Janova je v
dosahu automobilom a tak sme si brali
so sebou úplne všetko. Vrátane dvo-
jitých zásobníkov, stage fľaší, skútrov a
všetkých tých technických rároh. Ku to-
mu zopár kamier, uw fotoaparátov ako
aj nutné občerstvenie....
Náš Hotel mal síce 3 hviezdičky, ale v
podstate bol staničnou budovou, pretože
tesne pod oknami svišťali rýchliky,
niekoľko razy za noc. Len B. Nič nepoču-
la (asi preto že v Bratislave býva hneď
pri stanici).....
Potápali sme sa zo základne, ktorú nám
doporučili chalani z Čiech – vraj Paolo
je najväčší miestny borec. Centrum bo-
lo malé, ale útulné. Všetci sa usmievali
– lebo nikto nevedel anglicky. Aj my
sme sa usmievali – lebo sme nevedeli
taliansky. Nakoniec sme Paola vôbec
nevideli. Vlastne sme ho len počuli, keď

brífing prebiehal tým spôsobom, že nám
Paolo rozprával z miesta svojej dov-
olenky na telefón s hlasným odposlu-
chom. Hm ..... ešte že sme to všetko
mali naštudované z domu.....
Čln bol ale perfektný. Vzdialenosť k
miesto odpočinku Havenu z brehu je
minimálna a tak nám vlastne stačilo,
že nám naplnili fľaše a odviezli k bóji.
Servis našej domovskej potápačskej
základne z Arenzana bol doplnený o
vyhodenie dekompresnej hrazdičky, s
priečkami v 9 a 6 metrových hĺbkach.

Kvalifikačné predpoklady

Na Havene sa z ľahko pochopiteľných
príčin nemôže potápať hocikto.
Minimálnou kvalifikáciou pre jeho
hĺbkové rozhranie je Advanced Open
Water Diver v kombinácii s vlastníctvom
certifikátu špecializovaného kurzu Deep
Diving. Rovnako hlboko ťa taliani pus-
tia aj s kvalifikáciou Divemaster,
Asisstant Instructor či Instructor.
Penetrácie do vraku umožňuje preukaz
Wreck Diver. No a tí, ktorí chceli pre
väčšie hĺbky či dlhšie časy na dne použiť
umelé zmesi plynov museli na stôl
položiť svoje plastové karty získané v
kurzoch technického potápania.   

Potápanie

Ponory na Havene sme plánovali s
gradovaným zvyšovaním hĺbok po 3
metroch. Presne tak ako klesali
poschodia nadstavby tankeru. Na vraku
sa z hľadiska rekreačného, či mierne
pokročilého technického potápania potá-
pa v podstate len zadná časť lode s
mohutnou sústavou komínov a nad-
stavba. Ale pri šírke lode takmer 60

metrov sa beztak jedná o značné vzdi-
alenosti.
Prvý dotyk s vrakom po zostupe popri
lane sme zaznamenali v hĺbke 33
metrov, na ktorej bola strecha nad-
stavby. Prvú úroveň zhora zaberal
mostík, strážený úhorom s úctihodný-
mi rozmermi. Okrem neho ho obývala
aj soška madony s Pražským jezuli-
atkom. 
Vrak je vzhľadom na intenzitu požiaru,
ktorý má potopenie Havenu na sve-
domí vlastne celkom oholený, respek-
tíve zbavený všetkého zariadenia. Na
stenách nie je preto žiadne obloženie,
chýbajú podlahy a pre radosť potápačov
absentujú aj na novších vrakoch všade
prítomné zo stropu visiace káble a ple-
jáda plastových trubiek. 
Okrem nadstavby stojí za hriech
(rozumej objavovanie pod vodou) aj
mohutný komín, ktorý je akoby vyrastal
z hlavnej paluby v kormovej časti plavid-
la. V jeho vrchnej časti je dobre vidieť
miesto „rezu“. Komínovú sústavu pre
bezpečnosť ostatných plavidiel uprav-
ili odrezaním jeho vrcholu na hĺbke 33
metrov. Ak si predstavíme, že kýl je až

Najväčší vrak Európy Amoco Milford HavenNajväčší vrak Európy Amoco Milford Haven
v 90-ke, lepšie pochopíme
megarozmery tohto tankeru.
Dekompresia na mieste posledného
odpočinku vraku, je vzhľadom na
niekoľko výstupových lán pomerne
jednoduchou záležitosťou. Jemný prúd
nás vôbec neobťažoval, naopak vhodne
poslúžil na odplavovanie bublín nižšie
položených potápačov na lane.

Facit

Na Havene sme nakoniec realizovali 3
ponory. Rozhodne cestovať do
Talianska stálo za to. Aj keď som už v
živote videl niekoľko vrakov s dĺžkou cez
100 metrov, gigantičnosť Havenu bola
skveým potápačským zážitkom.
Nehľadiac na skutočnosť, že sme ho
potápali v dobrej partii. A boli sme dosť
hrdí aj na poznámku jedného nek-
lubového hosťa, ktorý s nami na Havene
potápal, že: „...nepozná veľa manšaftov
na Slovensku, ktorí by si trúfli v sile 14
potápačov na Haven....“.

Zapísal:
Robert Korim - člen výpravy
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Špeciálna ponuka pre
absolventov základ-
ného potápačského
výcviku OWD

Ak sa pýtaš sám seba – čo môžeš s
potápaním v týchto jarných mesiacoch
podniknúť, ponúkame ti možnosť, ktorá
rozšíri tvoje potápačské znalosti a
zručnosti. Súčasne je príležitosťou získať
nové priateľstvá a zažiť štipku dobro-
družstva.

Pokročilý kurz netradičnou formou

Jadro tohto výcvikového programu potá-
pania pre pokročilých tvorí 5 samostat-
ných blokov, ktoré majú charakter potá-
pačských špecializácií:
- Orientácia a navigácia
- Potápanie vo vode s obmedzenou
viditeľnosťou
- Nočné potápanie
- Hlboké potápanie
- Základy potápačskej záchrany

Celý výcvik sa ponesie vo familiárnej at-
mosfére a v priateľskom duchu, keď trén-
ing bude skôr „odovzdávaním“ skúsenos-
tí v praxi, než striktnou výučbou. Namiesto
jednostranného prúdu informácií smerom
od inštruktora sa pokúsime o interak-
tívnejší model výcviku. Chýbať by ne-
mali ani spoločné obedy, či diskusie pri-
amo v teréne.

Miesto výcviku 

5 blokov sme rozdelili do 5-tich potá-
pačských dní. Stretávať sa budeme vždy
vo vopred dohodnutý deň ráno na
Domčeku Aronnax, kde načrieme na-
jskôr do teoretickej časti jednotlivých špe-
cializácií. Aj keď nepodceňujeme nut-
nosť teoretického výkladu, tento krát
budeme ťažisko programu viesť skôr v

duchu praktického výcviku. Z uvedených
príčin bude mať akademická časť výcviku
oveľa menší podiel a viac sa budeme
potápať. 

Odtiaľ sa presunieme na miesto prak-
tického výcviku. V rámci spoznávania
nových lokalít sme sa rozhodli sa s va-
mi podeliť o niektoré skúsenosti, ktoré
máme z rôznych vodných plôch v blízkom
okolí Bratislavy. Je to pokus ako sa
zoznámiť aj s variabilným vodným
prostredím a iným charakterom potápa-
nia než poskytuje notoricky známe
Senecké jazerá. Na týchto lokalitách budú
v niektorých prípadoch realizované
opakované ponory. 

V pláne máme navštíviť aj lokality v
blízkom zahraničí:
- Svobodné Heřmanice, bridlicový lom
(Severná Morava)
- Neufeldersee neďaleko Neufeld a. See
(Buergerland v Rakúsku)
- Hegyeshalom, Maďarsko
........ a možno aj ďalšie

Obsah výcviku

V rámci programu spolu absolvujeme
- Úvodné stretnutie
- 5 x teoretická lekcia
- 5 x seminár
- 5 -10 ponorov vo variabilnom prostredí
- Záverečné posedenie a defilé víťazov

Cena 230 Eur zahŕňa:
- Inštruktorský a skúšobný poplatok 
- Manuály jednotlivých špecializácií v
slovenskom jazyku
- Plnenie fliaš vzduchom
A v prípade úspešného absolvovania aj
- Registračné poplatky 
- Nástenný certifikát

- Plastikovú identifikačnú kartu 

V cene nie sú zahrnuté:
- Zapožičanie základného aj špeciálne-
ho výstroja
- Náklady na transport a presuny k
lokalitám výcviku
- Lokálne poplatky za potápanie
- Jedlo, pitie či iné občerstvenie

A bonus navyše:
- Zapožičanie základného aj špeciálne-
ho výstroja len za 120 Eur na všetky
zamestnania v rámci tohto programu

Na čerstvý prílev nových potápačov sa
teší inštruktorský kolektív centra Aronnax.

Pokročilý kurz potápania - Advanced Diver



Istý starý potápačský
vtip znie, že:
„...... jestvujú len dva
druhy potápačov.

Jedny, ktorí si do oblekov čurajú a druhí,
ktorí o tom klamú......!“ Priznám sa, že
napriek tomu, že nepatrím medzi „upí-
paných“ jedincov a už vôbec nie medzi
tých, čo sa aspoň tri razy denne sprchu-
jú ako medvedík čistotný, nejako mi
močenie si do vlastného odevu pripadá
divné a slušne povedané „negustiózne“.
Nie, že by sa mi to nikdy nestalo. Myslím
si, že nie som žiadnou výnimkou. A tak
ako si občas pod tlakom okolností (ale
najmä vinou vlastného mechúra) cvrknú
aj tí najhanblivejší potápači, tak aj mne
to raz či dva razy za sezónu „ujde“.
Rozhodne sa však nejedná o pravidel-
ny jav. Jeden z mojich prvých potá-
pačských partnerov hovorieval, že: „.......
jemu stačí ak sa pozrie na neoprénový
oblek, už mu treba ísť na malú.......“.
Niektorí vravia o prirodzenej odpovedi
organizmu, iní sú len jednoducho leniví.
Ako istotne vieš, mokré obleky (ak do-
bre pasujú) sú veľmi obtiahnuté a tak
je medzi ponormi značne frustrujúce si
ich vyzliekať a opätovne nasadzovať. 
Tak ako to vlastne s tým čuraním je? 
Položíme si aj my to známe, či skôr
parafrázované Shakesphearovské: „Ču-
rať alebo nečurať?“

Ako na tom sme

V prvom rade je potrebné si naliať
čistého vína a pripustiť, že istotne nie
sme jediní, čo máme problémy pri potá-
paní udržať moč. Pravdepodobne, aj
keď pred ponorom navštíviš zo tri razy
toalety, musíš sa možno urputne snažiť
udržať pod vodou veci pod kontrolou.
Celú situáciu veľmi sťažuje skutočnosť,
že sa počas potápačských dovoleniek
pohybujeme v tropických destináciách,

kde z rôznych dôvodov (zvýšená teplota
aj vlhkosť vzduchu, neobvyklá námaha,
klimatizácia, exotické jedlá...) v rámci
prevencie proti „všeličomu“ prijímame
oveľa viac tekutín než obvykle. 
A tak najmä v chladnejších vodách s pro-
gresom tak ako ponor plynie, sa
nutkanie močiť zvyšuje, až sa stane ten
pocit nepríjemným až bolestivým. Mnohí
z nás potápačov sa dostanú do situá-
cie, že ak si neuľavia – zruinuje im to
celý ponor. A celá pravda je taká, že ak
už to raz pustia, musia potom čurať
kontinuálne aj dva-tri razy za ponor. 

Trocha fyziológie

Pre tých, ktorí nemajú medicínske,
telovýchovné či iné vzdelanie, ktorého
súčasťou boli aj prednášky z fyziológie
či anatómie, ponúkame taký malý
náhľad. Jednou z dôležitých funkcií or-
ganizmu je, udržiavať stabilný objem
tekutín v našom tele. Môžu nimi byť
krv, voda, elektrolyt a ďalšie. Potápanie,
respektíve pobyt v mokrom prostredí
(navyše so zvýšenou hodnotou
okolitého tlak), má priamy efekt na ten-

to systém hneď vo viacerých rovinách. 
Do úvahy prichádzajú najmä tiaž, tlak
aj chlad.

Tiaž

Na suchu, spôsobuje všadeprítomná
tiažová sila, že veľkú časť krvi telo
posiela do periférie – rozumej končatín.
Ako náhle sa ocitneme vo vode, tiažový
efekt sa zredukuje. Veď každý si istotne
všimne akým spôsobom sa odľahčí
hmotnosť výstroja po skoku z lode do
vody. V situácii, keď sa nám náhle
výrazne zníži tiažová sila, sa tekutina v
našom tele začne premiestňovať z
ramien a nôh do oblasti hrudníka.
Príslušné riadiace centrum zaregistru-
je zvýšenie objemu krvi v telesnom jadre
a vyhodnotí ho spôsobom, že máme
viac krvi a vody než telo momentálne
potrebuje. Následnou fyziologickou
reakciou je, že mozog signalizuje
obličkám príkaz na postupné zbavo-
vanie sa tejto zdanlivo „prebytočnej“
vody. Výsledným efektom je nadmerná
tvorba moču a tým aj nutkanie k jeho vy-
lučovaniu. Nutkanie močiť nie je
neznáme ani v prípadoch, ak sa malé
deti začnú kúpať v bazéne či vo vani.
Ale aby neprišlo k omylu - aj dospelí to
často pociťujú podobným spôsobom.
A to aj jedinci, ktorí zvyčajne nemáva-
jú problémy s močení.

Tlak

Vodá má prirodzene svoju hmotnosť,
čím je schopná pôsobiť silou na plochu
a vytvárať tlak.  Potápač je pri pobyte
pod hladinou vystavený účinkom
tlakovej sily. Fyziologickou reakciou na
zvýšený tlak okolia je, že sa náš krvný
tlak jemne zvýši. Aj tento efekt spô-

sobuje v organizme potápača reakciu,
ktorej výsledkom je pomerne nástojčivé
nutkanie na močenie.

Chlad

Immersion Diuresis. Tak presne týmito
dvoma slovami sa v odbornej literatúre
popisuje pocit chladu vo vode a zvýšený
pocit nutnosti močiť. Je to vedecký ter-
mín pre súbor fyziologických procesov
a následných reakcií tela človeka, ktorý
sa ocitne v chladnejšom vodnom
prostredí. V prípade potápačov, zanára-
júcich sa v tropických teplých vodách o
nej ani príliš neuvažujeme. Ak nám za-
čne byť počas ponoru zima, tlak aj níz-
ka teplota spôsobia, že sa cievy kon-
trahujú, a dôsledkom je zvýšeniu tlaku.
Súčasne sa zvýši intenzita už vyššie
spomínaného dostredivého pre-
miestňovania sa krvi z končatín a kože
do jadra. Efekt chybného vyhodnotenia
potrebného množstva tekutín v tele sa
zvyšuje a zbavovanie sa „nadbytočnej
vody“ ešte násobí. A je tu opäť zvýšená
tvorba moču a potreba čurania.
Pochopiteľne, že posledne spomínaný
efekt sa dá do určitej mieri eliminovať
nosením adekvátnej ochrany pred
chladom. Preto, ak ti býva chladno aj v
30 stupňovej vode, skús hrubší oblek,
alebo pridaj ďalšiu vrstvu neoprénu.
Frajerom tak možno postačí nosiť ešte
aj kuklu, či zámena short za oblek...... 

Technika pre tých ktorí nevydržia

Skutočne nie je cieľom tohto textu ..........

Záver článku s návodom ako na to si
môžeš prečítať na:
www.scuba.sk/training/pokrocile_mocenie.php

Čuranie do neoprénu





Ten, kto si doteraz
nevyskúšal, čo je to
plnofarebný a žiarivý
displej podvodného

počítača asi celkom nepochopí, 
o čom sú nasledovné riadky v tom-
to texte.

Hlavnou zbraňou kanadských počí-
tačov značky LIQUIVISION je kvalit-
ný farebný OLED displej, ktorý ak-
tívne svieti počas celého ponoru,
preto podsvietenie nie je potrebné
zapínať nejakým obzvlášť komp-
likovaným spôsobom.

Zostavme sa preto u tejto časti hard-
waru, ktorou Liquivision spolu 
s niektorými ďalšími výrobcami
vstúpilo do novej éry. 

OLED displej zobrazuje údaje 
na displeji takou intenzitou, že počí-
tač nevyžaduje aktívne podsviete-
nie. V kombinácii s veľkosťou zo-
brazovaných znakov, tučným
fontom a výraznými farbami, posky-
tuje svojmu užívateľovi neobyčajne
vysokú čitateľnosť. 

Netreba zdôrazňovať, že túto
funkciu pohodlného sledovania úda-
jov, ocenia potápači predovšetkým
v podmienkach za nízkej viditeľnos-
ti spôsobenej hĺbkou, kvalitou vody
či polo- či celkom- uzavretým
priestorom. Vnímavejší čitateľ sa
istotne dovtípi, že OLED displej sa
stáva kolosálnym najmä v prípadoch
nočných ponorov.

Zíde sa aj v prípadoch, ak je potá-
pač skoncentrovaný na jazdu pod-

vodným skútrom či snímanie oko-
lia UW kamerou. 

Displej je pochopiteľne čitateľný aj
v absolútnej tme a to až zo 170
stupňového „bočného“ pohľadu.
Vrchné sklíčko sa vyrába z min-
erálneho skla, ktoré je veľmi odol-
né voči poškrabaniu. 

Najdôležitejšie data, sú zobrazo-

vané väčšími ciframi. V preferen-
ciách, je možné si navoliť farby
všetkých častí displeja. 

Rovnako si môže potápač nastaviť
ich jas a stlmenie intenzity svetla 
s progresom do hĺbky či vstupe do
tmavšieho prostredia. Refresh 
informácií zobrazovaných na dis-
pleji je sprevádzaný rýchlym pre-
blesknutím čísiel. Majiteľ počítačov
značky LIQUIVISION si ich môže
nastaviť aj na kratší interval – prav-
da za cenu jemného skrátenia ča-
su výdrže batérie.

Počítače LIQUIVISION si môžeš
zakúpiť u sovenského predajcu na:
www.aronnax.sk/shop

Plnofarebné OLED displejePlnofarebné OLED displeje

Počítače LIQUIVISION

www.aronnax.sk/shop

KAON
Je vyslovene rekreačný počítač,
ktorí naplní požiadavky potápačov,
potápajúcich sa so stlačeným vzdu-
chom a s Nitroxom aj s dekompres-
ným kyslíkom.

X1
Počítač určený pre technických potá-
pačov, potápajúcich sa na Trimixe
ako aj CCR prístrojoch. Má nas-
taviteľných až 10 zmesí a voliteľný
dekompresný software. Nechýba
plánovač ani simulátor ponorov.

XEO

Prístroj pracuje v 3 režimoch:
- otvorený dýchací okruh
- uzatvorený okruh s pevným ppO2
- ako bottom timer (hĺbky a časy)
Beží na algoritme Bhuelmann - GF.

LYNX
Je najnovším prístrojom ponúka-
júcim veľa nových možností pre
rekreačných aj profesionálnych potá-
pačov. Prístroj používa aj tlakovú
sondu s dosahom až 100 metrov.
Celkove ich možno k počítaču pripo-
jiť až 10 kusov. Sledovať tak môžeš
hodnotu tlaku svojho partnera. Mimo
tlaku zobrazuje aj smer, ktorým sa
tvoj buddy nachádza.



Len 3 min člnom od
základne
Hĺbka 3-30 m

Na ostrov Stupa chodievame najmä kvôli
zástupcom morskej fauny. Nikde inde, v
tesnom okolí našej základne niet toľko rýb
a ďalších živočíchov, ako na severnej a
západnej strane tohto ostrova.

Kotvište a tým aj východzie miesto nášho
ponoru volíme v na druhu a intenzite ve-
tra, ale najčastejšie ním býva už spomí-
naný západný výbežok ostrova, nazý-
vaný po chorvátsky tiež “punta”.  Odtiaľ
vedieme ponor pozdĺž severného bre-
hu, najskôr v stredných hĺbkach do 15-
18 metrov a po niekoľkých minútach za-
mierime aj hlbšie do 30 metrov na hran-
icu rekreačného potápania.

Dôvodom sú žraloky. Napriek vyhláse-
niam turistických združení, aj v
Jadranskom mori sa tak ako v každom
mori sveta vyskytuje hneď niekoľko
druhov žralokov. Z nich najbežnejším je
takzvaný mačkovitý. Svojim vzhľadom,
najmä vďaka úzkemu tvaru očí skutočne
pripomína menovanú domácu šelmičku. 

V ideálnych podmienkach dorastá až do
1,5–1,7 metra. Bežnými sú jedince s dĺžk-

ou 60–70 cm. Naša mediteránska “mač-
ka” nepatrí medzi živorodé druhy.
Rozmnožuje sa kladením vajíčok, ktoré
majú tvar kožovitého vaku torpédového
tvaru. Samička ho akýmsi záhadným
spôsobom pripevní viazaním „vajíčok“ o
vetvičky korálov, húb či priamo na skalu
všade tam, kde je voda prúdiaca a dosta-
točne živá.

Na Stupe vídame žraločie „vajíčka“ v ro-
zličnom štádiu vývinu, od embryonálnych
foriem až po takmer „dokončené“ jed-
ince tesne pred vyliahnutím. Nezabudni
si na tento ponor vziať so sebou aj svet-
lo. Nasvietením vajíčka zo zadu budeš
mať príležitosť vidieť ozajstného živého
žraloka, divoko sa vlniaceho v tomto
zárodočnom obale.

Po tom, ako navštívime žraločiu škôlku
sa vydáme po podvodnom svahu
smerom nahor do plytšej vody a popri bre-
hu sa smerom na západ dostaneme späť
k nášmu plavidlu. Na konci sa vždy as-
poň na chvíľu zdržíme na spomínanom
západnom výbežku ostrova, ktorý je
charakteristický zhlukom obrovských bal-
vanov, ktoré sa stali útočiskom aj väčších
druhov rýb. 

Žraločia škôlka - ostrov Stupa



Človek by ani neveril, aké na prvý po-
hľad bežné činnosti alebo aktivity sa
môžu stať POTÁPAČSKOU  NE-
HODOU. Najmä ak v tom svoju úlohu
zohrávajú RUM aj CIGARY. To tak
trochu evokuje prípadnú kesónku kde-
si v Karibiku. Ale čuduj sa svete, svoju
úlohu (a rozhodne nie len vedľajšiu) v
tomto príbehu tak trochu netradične
zahral aj SLON!
Ale začnime pekne po poriadku.
Predstavme si celkom obyčajné a úplne
bežné stretnutie priateľov v sobotu pod-
večer. Na úvod jeden skvelý rum, po-
tom trocha jedenia, opäť rum (tentoraz
nejaká tá Honduraská značka), chipsy
a zasa rum (Venezuela), potom sladké,
nasledoval rum (Filipíny) .... a tak doko-
la. Deti mali svoj program, teenageri
taktiež, pochopiteľne osve a tak niet di-
vu, že prišiel rad aj na cigáry. Domáci
teatrálne otvoril svoj humidor a  štýlo-
vo ponúkol svojich hostí. 
Tí nelenili, naliali si pre zmenu rum (kra-
jinu pôvodu doplň sám..) a zapálili si.
Ako si tak bafkajú a spomínajú na
spoločný potápačský výjazd na Kubu
napadne hostiteľa, že nám ešte musí
ukázať svoju najnovšiu akvizíciu, sochu
slona. Zaobstaral ho za účelom rozšíre-
nia podvodnej galérie, ktorú spoločný-
mi silami budujeme na jednej z našich
potápačských lokalít. 
Tak sa všetci presúvame na záhradu,
kde si hneď pri múre odpočíva slon. Z
cementu a s odfarbenými nechtami (nie
som si istý, že sú to nechty).
Každopádne však vyzeral bizarne. Tu
sa, pre zjednodušenie príbehu ho
nazvime “dotyčný”, zohne k slonovi chti-
ac nám pravdepodobne čosi ukázať.
Odrazu sa prudko vystrie, dlaňou si

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

Len tak visím a čakám na manty

prikryje ušnicu a bľaboce čosi o prepich-
nutom ušnom bubienku. 
Všetci sa pochopiteľne smejeme, to asi
z tých chipsov. Nikto ho neberie vážne
a to aj napriek tomu, že sloník odpočí-
val v tieni viniča ťahajúceho sa popri
múre, z ktorého kde tu trčalo aj niekoľko
konárikov.
Zrazu ma napadlo, že keď v kurzoh
rozprávam  o potápačských chorobách
a reč je o perforovanom bubienku, tak
pre odľahčenie prednášky používam
vetu ako: “keď si starí potápači pretrhli
ušný bubienok, zabávali večer ostat-
ných v prístavnej krčme tak, že dym z
cigariet vyfukovali cez uši......”. 
Nelenil som preto a “dotyčnému” som
strčil do úst cigáru s posmešným “tak
sa ukáž, ty prepichnutý bubienok” a
ešte som mu stihol aj prstami upchať
nos. Smiať sme sa prestali v momente,
keď mu z pravého ucha vyšiel kúdol
dymu. Ale nie pokojne, ale pod až neu-
veriteľne silným tlakom.
Na slona sme v okamihu zabudli, začali
sme telefonovať našim známym ušným
lekárom, ktorých sme učili v minulosti
potápať a šlo sa do nemocnice.
Párty síce pokračovala, ale už to akosi
nebolo ono. “Dotyčný” sa vrátil s jasnou
diagnózou, masívnej perforácie ušného
bubienka ostrým predmetom.
Výhľadovo si mal dať pauzu od potá-
pania až niekoľko týždňov a to sa blížil
náš dlhoočakávaný a precízne pláno-
vaný výjazd na vrak Haven. 
To by jeden neveril, že napríklad aj taká
obyčajná vonkajšia obhliadka slona,
stojaceho na súši pod viničom, sa môže
stať pre potápača  potencionálne
nebezpečnou záležitosťou......

R.K.
 

Obhliadka 
slona

10 dôvodov prečo neužívať Viagru
1. Jej používanie zvyšuje hydrodynamický odpor
2. Neoprénový oblek býva aj bez toho dosť tesný
3. Pretože si môže potápač ublížiť pri odhadzovaní opasku
4. 1 pilulka ťa síce „zodvihne“, ale potom je treba na „pokles“ ďalšie olovo
5. Len dve varovné slová: pálivé korály
6. Penetrácia vraku, sa môže prihodiť aj náhodne
7. Zvyšuje sa riziko zamotania sa
8. Rovnako aj nedobrovoľný kontakt s útesom
9. Potápači vo všeobecnosti nemajú „stúpať“ rýchlo
10. a záverom jedna anglická veta: „You would constantly be searching for blow-
fish“



Termín zájazdu
12.-19. október 2014

Maltu a jej priľahlé ostrovčeky Comino
a Gozo sme si už výskúšali niekoľko
krát. Asi žiaden z nás by vody okolia
Malty nenazval “bohatými” na ryby a
ďalšie morské živočíchy. Ale extrémna
čistota vody, jej predpokladaná teplota
v októbri okolo 26 stupňov, hojnosť
vrakov a najmä perfektné služby robia
z tohto ostrova skutočný potápačský
raj. 

Logistika

Na Maltu sa cestuje lietadlom z Viedne.
Menej skúseného cestovateľa, či potá-
pača s rezervami v zemepise prekvapí
vzdialenosť, respektíve dĺžka letu pod
dve hodiny. Lietadlo sa ani riadne ne-
zodvihlo hore z letiska a už sme boli nad
pobrežím Jadranu, kde sme z riadnej
výšky rozlišovali vodopády Krka, šiben-
skú rogoznicu aj priľahlé ostrovčeky.
Odrazu sme boli nad Talianskom. jeho
prelet však trval len pár minút a opäť
sme boli nad vodou. Nasledovala Sicília
a po nej už len dosadnutie na ostrov
Malta.

Druhé geografické prekvápko bolo keď
sme zistili, že ostrov je vlastne len pár
desiatok kilometrov široký a jeho pre-
chod z letiska na celkom opačnú stranu
autobusom k nášmu hotelu, netrval
vôbec dlho. Aj neskôr keď sme sa v
závislosti od počasia presúvali na pono-
ry vždy na záveternú časť ostrova sme
si uvedomili, že výrok ktorého si gen-
erála, že: “Malta je vlastne nepotopiteľná
lietadlová loď”, nebude ďaleko od
pravdy. Ale on mal na mysli najmä strate-
gickú polohu ostrova medzi Európou a
Africkým kontinentom.

Hotel

Bývať budeme v plnom pohodlí 3
hviezdičkového hotela. Chýbať nám
nebude klimatizácia, TV ani minibar s
roomservisom. Komu nebude stačiť
namáčanie sa v mori, môže večer či
popoludní využívať bazén, saunu a vod-
ný svet hotelového komplexu. Za
samozrejmé dnes považujeme room-
servis, bar, živú hudbu a pre závislákov
aj WiFi.

Základňa

Potápať sa budeme s už overenou potá-
pačskou základňou, ktorá nám svojimi
službami a spôsobom práce vyhovo-
vala už v minulosti. Sú veľmi dochvilní,
korektní a ich Divemasteri veľmi po-
zorní. Ako od pravých profesionálov
však nemôžeme od nich očakávať 
žiadne ústupky, či dodatočné zľavy.

Dietický program zájazdu

Tvorí integrovanú súčasť našich plánov
na ostrove. Istotne je super zažiť niečo
nové pod vodou, vidieť niekoľko úžas-
ných prírodných divov alebo nadchýnať
sa miestnou architektúrou - ale predsa
len kultúrny pokrm a dobré “papkanie”
v typicke'j miestnej reštaurácii nie je to
isté!

Takže len na zopakovanie: budeme
skúšať - experimentovať - ochutnávať
- hodnotiť miestnu kuchyňu. Na pro-
grame bude tradičný maltský pokrm:
dusený králik, ale aj rybacie špeciality
plodov mora či koňské mäso na víne a
ďalšie “vychytávky”.

Potápačské lokality

- Vrak Tugboat Rozi
Cirkewwa Point, max.hĺbka 34 metrov.
Ponor je z brehu, pretože vrak je len vo
vzdialenosti 15 m od východzieho bo-
du. 
- Um El Faroud
150 metrov od Wield Iz-Zurrieq, max-
imálna hĺbka 34 metrov. Aj Um El Faroud
je umelo potopený vrak. 
- Coral cave
Preplávaním cez obrovský polkruhový
otvor jaskyne sa potápač dostane k
nádhernej korálovej záhrade.
- Inland Sea
Jazierko spojené s 50 m dlhým tunelom
s morom.
- Blue Hole
Otvor v stene, 18 m hlboký a asi na-
jznámejší ponor.
- Crocodile Rock 
Skala pripomínajúca krokodýla s ver-
tikálnou podvodonou stenou.
- Comino Caves 
Skalný systém deravý ako ementál.
- P31
52 m dlhý vrak hliadkového člna. Umelo
potopený vrak
Cena zájazdu 800 zahŕňa:
- letenku Viedeň - La Valetta a späť
- 6 nocí v 4 hviezdičkovom hoteli s raňa-
jkami
- balíček 8 ponorov, z ktorých 6 bude z
brehu, vrátane dvoch na ostrove Gozoa
a 2 ďalšie budú z člna na ostrove
Comino. V cene zapožičanie fľaše, olo-
va, plnenie vzduchom, transport busom
či člnom, Divemaster a služby základne.

Prihlásiť sa môžeš kedykoľvek, nie
je však isté že sa nám podarí udržať
cenu leteniek....

MALTA - vrakové potápanie “par excellence”



Tradičná plavba “Otcov a detí” 

5 tipov na akcie centra Aronnax - jeseň 2014
Pohodové potápanie, Korčula
jeseň 2014
Radi vás uvidíme kedykoľvek počas letnej potápačskej
sezóny na našej základni Priščapac na brehoch
Jadranského mora. Už deviatu sezónu tu prevádzku-
jeme malé ale útulné centrum so slovensky hovoriacim
personálom a skvelými potápačskými terénmi.

Potápačský karneval, Hegyeshalom
6. september 2014
A je tu zasa Potápačský karneval masiek. Budú skvelé
ceny pre víťazov od sponzorov a podporovateľov, pro-
gram pre deti a dostatok jedla aj pitia. Ponárať sa
budeme v maskách na jazere v maďarskom
Hegyeshalome. Informácie hľadaj na Facebooku.

Aronnax čistí Tatry
13.-15. september 2014
Po niekoľkých účastiach na akcii Čisté vody, sa náš klub
opäť zúčastní na odstraňovaní odpadkov z dna jazier
našich veľhôr - Vysokých Tatier. Tento raz prídu na rad
Žabie plesá. Opäť budeme funieť pri výšľape nahor aj
gúľať sa s odpadom smerom nadol. Ale zážitky to budú
istotne opäť unikátne! 

Vrakové potápanie, Malta
12.-19. október 2014

V roku 2013 sme si to vyskúšali a túto jeseň už ideme
na istotu. Vieme, ako letíme, kde budeme bývať, s kým
potápať, ba aj kam budeme chodiť jesť. Niektoré ponory
si rozhodne zopakujeme a ďalšie, ktoré sme z ro-
zličných príčin minule nestihli - absolvujeme teraz.

ARRONAX Orient 
6. september 2014, Veľký Draždiak

Preteky jednotlivcov aj družstiev v rôznych disciplínach
orientačného potápania budeš môcť vidieť priamo v
meste, v Bratislave - Petržalke na Veľkom Draždiaku.
Pripravujeme súťaž profíkov, veteránov aj neregistro-
vaných (rozumej celkom bežných) potápačov.

Tradičnú chlapskú plavbu otcov a de-
tí sme tentokrát ab-
solvovali vo vodách
okolo talianskeho os-
trova Elba. Týždeň plný
zábavy, športu aj do-

brodružstiev, ktoré pobyt na starej
(ale veľmi zachovalej) drevenej
jachte prináša. Vyšplhali sme sa na
pevnosť, navštívili útulné mestečká,
hľadali azurity na opustenej pláži aj
jazdili na skútri. Pochopiteľne, že rad
prišiel aj na potápanie a skvelé kú-
panie sa. Kapitán vytiahol aj plachty
a raz nás dokonca napadla pirátska
loď a vystrelila z dela! Moc sme toho
nepospali, veď bolo treba všeličo
stíhať a vyrozprávať veľa starých
príbehov. Mamy, manželky, sestry ani
tetičky nám vôbec nechýbali a tak si
to s najväčšou pravdepodobnosťou
zopakujeme na budúci rok opäť. Do
úvahy príchadzajú Korzika, Sicília a
ešte asi milión ostrovov.........


