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Trochu nás mrzí keď ...Trochu nás mrzí keď ...

Bude potápačský bál v ozajstných maskách Bude potápačský bál v ozajstných maskách 
Po minuloročnom úspechy potá-
pačského bálu sa aj v tomto roku stret-
neme v kostýmoch, maskách (a niek-
torí konzervatívci aj oblekoch s kra-
vatami a v dlhých róbach).
Podujatie sa uskutoční v osvedčenom
priestore Penziónu Eva v lesoch nad
Jurom pri Bratislave. Pozor - všetci čo
majú zlú skúsenosť s objednaním si
lístkov z minulého roku, by nemali za-

....... k nám príde do potápačskej školy
jedinec a jeho  prvé otázky ohľadom zá-
kladného kurzu potápania neznejú:
- aké živočíchy uvidím ?
- čo zaujímavé zažijem ?
- koho stretnem ?
- ako potom môžem ďalej v potápaní
pokračovať ?
- s akým výstrojom si budem môcť potá-
panie vyskúšať ?
- ako podrobne budem chápať konštruk-
ciu a funkčnosť dýchacieho aparátu ?
- do akej miery preniknem do tajom-
stiev sveta pod vodnou hladinou ?

Namiesto toho najčastejšie dostávame
otázky typu:
- akú zľavu dostaneme ak prídeme 
dvaja ?
- čo dostaneme zdarma ?
- koľko najmenej môžeme absolvovať
ponorov ?
- skutočne musíme chodiť aj na teóriu?
- ako rýchlo po kurze môžeme začať s
technickým potápaním ?
- je zručnosť vylievania masky nutná k
obdržaniu potápačskej licencie ?
Zmenil sa svet, alebo my?                          

Robert Korim

váhať a objednať si ich v dostatočnom
predstihu. Náš Aronnaxácky stôl má
zatiaľ obsadených viac než 18 stoličiek.
Tématika masiek je voľná, ale zlé jazyky
hovoria že tam budú roky tridsiate aj
šesťdesiate. No a pochopiteľne neb-
ude chýbať ani Prof. Piere Aronnax a je-
ho spoločník - harpunár Ned Land.
Volaj 0903 228 688 alebo píš na mail: 

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

6. január, sviatok Troch kráľov sá
dá prežiť rôznym spôsobom. My, 
z Aronnaxu sme si akosi zvykli

chodiť do vody. Niekedy pod vodnú
hladinu, a niekedy pod ľadovú

pokrievku, ako sa Matke prírode
zažiada. Aj tohtoročný január sme

na seba navliekli suché potápačské
obleky, a vytiahli sme si stromček,
ktorý sme tam pred Vianočnými

sviatkami minulého roku umiestnili.

ponor3kráľový
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PREČO  LODE  PLÁVAJÚ  AJ
KEĎ  SÚ  KOVOVÉ

Loď môže plávať vo vode aj za pred-
pokladu, že je vyrobená z materiálu,
ktorý je ťažší ako voda. Prekvapuje
to, pretože kovy sa bežne potopia. 
Ale v kovovom obale lodného trupu
je určitý objem vzduchu. A vzduch je
ľahší ako voda. Loď z kovu teda môže
plávať.
Jasnačka, že za tým stojí starý do-
brý Archimedov zákon.
Sila, ktorá pôsobí na dno plavidla sa
nazýva vztlak. Rovná sa tiaže kva-
paliny vytlačenej lodným trupom. 
Čím je trup objemnejší, tým je sila
väčšia.
Ak je vztlak vyšší ako tiaž lode, plavid-
lo môže plávať. Preto sa lodiam dá-
va spravidla tvar rozložitý. 
Ak by bol trup úzky, alebo ak by bol
vyplnený kovom, vztlak by bol príliš
malý a loď by sa potopila.

ČO SA  DÁ  VYČÍTAŤ  
Z  OBLAKOV

Pochopiteľne všetci využívame na
predpovedď počasia počas potá-
pačskej dovolenky smartfónové ap-
likácie, ale nezaškodí aj čosi zo starej
školy. 
V lete pri mori sa často vysoko na be-
zoblačnej modrej oblohe zhrčia
barance. Takéto “nadýchané” oblaky
veštia búrku.
Ak nad morom visia oblaky podobné
chumáčikom vaty, ktoré sú zospodu
ploché a zreteľne ohraničené. Tekéto
oblaky zvestujú dobré počasie.
Nepríjemné je, ak nad vodnou hladi-
nou vyrastie obrovský, zospodu mod-
rý kopovitý mrak, ktorého biely útvar
navrchu pripomína nákovu. Takýto
mrak sa nadúva, rastie priamo pred
očami. Akoby pritom vravel “so mnou
príde búrka!”
Tmavé vrstené oblaky sú
predzvesťou dlhodobe zlého počasia.
Bude z nich liať nekonečná záplava
vody a bohužiaľ asi prídu viacdňové
dažde. 

Z  ČOHO  SÚ  OSTROVY

Ostrovy sa zvyčajne čnejú nad hladi-
nou mora ako tenká čiara, ostrý štít
alebo zasnežený vrch. Každý z nich
má má za sebou inú geologickú inú
históriu a môže mať iné zloženie.
Väčšina ostrovov je kamenistá,
piesočná alebo hlinitá. No sú aj
neobyčajné ostrovy. 
Napríklad ľadové. Po celé stáročia se-
dia ozrutné ľadovce na plytčinách.
Boli maľované, fotografované z ves-
míru a zaznamenávané na mapách.
Na takých ostrovoch sa sa často
usádzali vedecké expedície, či pri
nich bežne kotvia lode. A zrazu taký-
to ostrov v lete zmizne. Jednoducho
sa roztopí.
Niektoré ostrovy sú zasa z pemzy. Pri
výbuchu chrlí sopka z krátera
rozpálené prúdy kamennej lávy. Jej
prúdy stekajú po svahu do vody a tuh-
nú v podobe zvláštnych fantastických
hríbov.
Jestvujú aj ostrovy zo zvyškov živých
organizmov - nám potápačom dobre
známe  koralové ostrovy.
A napokon je na svete aj ostrov zo
soli. leží uprostred Perzského zálivu.
Vodné rastliny a bahnité nánosy ho
chránia pred odplavovaním. No ak z
neho odstrániš vrstvu prachu a
mačiny, pod lopatou ti zaškrípe
naozajstná biela soľ.

KOLOTOČ  V  OCEÁNE

Vetry a prúdy Tichého oceánu sú
stále a silné. Z jedného konca oceá-
na na druhý sa preháňajú vodné
masy. Slnko je motorom tohto dokon-
alého stroja, ktorý nepozná prestávku.
Predstavte si rovníkové vody zohri-
ate silnými slnečnými lúčmi. Nad ni-
mi v nekonečnom prúde stúpa nahor
vzduch. Vlhký a teplý vytvára zhluky
ťažkých mračien, je pôvodcom prud-
kých lejakov a krátkotrvajúcich búrok.
Na jeho miesto sa zo severu i z juhu
tlačia prúdy mierneho teplého vz-
duchu. Pretože Zem sa otáča,
odbočujú na západ. Tam vznikajú
pasáty: severovýchodný na severnej
pologuli a juhovýchodný na južnej
pologuli.
Pasáty tlačia a ženú oceánsku vodu.
Dva pasátové prúdy prechádzajú
krížom cez oceán. Neraz strhnú a
vlečú so sebou aj stromy, ktoré vy-
plavili na oceán americké rieky, ale-
bo ktoré sa vyvrátili na brehoch os-
trovov.
Vtáky, plazy a drobné cicavce, ktoré
sa zachránili vo vetvách plávajúcich
stromov, osídlili pravdepodobne
takýmto spôsobom všetky ostrovy
Oceánie.
Zo severu i z juhu prúdi chladnejšia
voda a obrovský kolotoč sa pomaly
krúti ďalej.

OceánológiaOceánológia

FyziológiaFyziológia

GeografiaGeografia FyzikaFyzika



3 dňový zájazd je kon-
cipovaný v náväznos-
ti na indoorové potá-
panie v najhlbšom

verejnosti prístupnom bazéne sveta
NEMO33. Okrem potápania navštívime
aj zaujímavé miesta, vychýrené múzeá
a ďalšie pamätihodnosti mesta. O
Belgicku a Bruseli, ako turistickej des-
tinácii, sa dočítaš aj na našej webovskej
stránke: 

V cene cca 250 Eur bude:

- letenka Viedeň Schwechat - letisko
Brusel
- ubytovanie v **** hoteli v abso-lútnom
centre mesta, neďaleko hlavného ná-
mestia s raňajkami
- 3 dňový lístok na mestskú hromadnú
dopravu
- cestovné poistenie
- hodinový vstup do bazénového kom-
plexu Nemo33

V cene nebude zahrnuté:

- strava (okrem spomínaných raňajok)
- vstupné do múzeí, galérií, výhliad-
kových veží....

Cesta do Belgicka

Výlet absolvujeme letecky z rakúskeho
Schwechatu. Let trvá len 2,5 hod. Pre
účastníkov zabezpečíme hromadnú
prepravu na letisko a späť do Bratislavy.
Poletíme niektorou z nízkonákladových
leteckých spoločností. Ceny spiatočných
leteniek sa v závislosti na momentálnych
akciách pohybujú vrátane letiskových
poplatkov a daní od 70-90 Eur. 

Doprava v Bruseli

Z letiska v Bruseli sa do mesta

odvezieme vlakom. Počas niečo vyše
dvoch dní pobytu v Bruseli budeme
využívať skvele fungujúcu integrovanú
mestskú dopravu s ťažiskom presunov
metrom a električkou. Pravda - aj
prechádzka touto európskou metropolou
dobre padne......

Časový priebeh zájazdu

1. deň............ odlet do Belgicka, uby-
tovanie sa, krátka prehliadka centra
mesta, potápanie v krytom bazéne
Nemo33.
2. deň ............ múzeá, budovy a ostat-
né pamätihodnosti mesta 
3. deň .......... ďalšie objavovannie
Bruselu. Cesta späť na Slovensko

Ubytovanie a strava

Ubytovaní budeme vo veľmi solídnom
****hoteli v tesnej blízkosti hlavného
námestia Bruselu v centre mesta. Na
metro a tým aj k celej integrovanej do-
prave to budeme mať len niekoľko de-
siatok metrov. 
V cene ubytovania sú aj skvelé raňajky
formou švédskych stolov. Obedy a
večere tak zostávajú na osobnom
rozhodnutí účastníkov zájazdu.
Potápanie v Nemo33

- Bazén
NEMO33 je vlastne krytý bazén s ne-
tradičným tvarom a extrémnou hĺbkou.
Skladá sa z centrálnej vodnej plochy,

NEMO 33 - BRUSEL

Termín - 
23. - 25. marec
Termín -
23. - 25. marec

NEMO 33 - BRUSEL 
Potápanie v najhlbšom bazéne svetaPotápanie v najhlbšom bazéne sveta

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

(pričom profil bazéna tvorí niekoľko
stupňovitých schodov v postupných
hĺbkach po 5 metrov) a vertikálnej šachty
skutočne siahajúcej až do hĺbky niečo
cez 33 metrov.

- Výstroj
Potápačský výstroj si zo Slovenska brať
so sebou nemusíme, pretože v centre
všetko dostaneme. Zvyčajne si z domu
berieme len masky a počítače.
Neoprény vzhľadom na príjemnú teplo-
tu vody 29-30 stupňov Celzia nie sú
potrebné. 

- Čo zažijeme
Je zaujímavé, že aj nám, starým ošľa-
haným bobrom sa potápanie 
v bazéne na prvý krát veľmi páčilo.
Okná smerujúce z pod vody do
priestorov reštaurácie, pôsobia zvlášt-
nym dojmom a priam nabádajú na atrak-
tívne foto či video zábery. A samozrej-
me pohľad do šachty, či naopak z nej
je bez pochyby impozantný a stojí za to
cestovanie cez polovicu Európy. 
V samotnom centre strávime cca 3 hod,
preto sa asi ani nepotápači neunudia k
smrti.
Viac o našich predchádzajúcich ces-
tách do Belgicka a potápaní v spomí-
nanom centre nájdeš na našom webe: 



Nie – nie sme všetci rovnakí! Okrem in-
ého sa navzájom od seba líšime aj
schopnosťou, či skôr ľahkosťou akou
dávame takzvané “sprepitné”. Tak ako
v každej komunite, aj medzi name potá-
pačmi sú jedinci, ktorí to dokážu s
prirodzenou nonšalantnosťou ako aj tí,
ktorým je situácia v podstate nepríjem-
nou nevyhnutnosťou. 
Tiež v zahraničí, v prostredí s inou
kultúrou často váhaš nad otázkou: 
- komu dať trinkgeld ?
- koľko dať ?
- akým spôsobom, otvorene, či tajne ?
Pokúsime sa ti načrtnúť aspoň niekoľko
“tipov” ako “tip money” dávať.

Dávať sprepitné ?

Najskôr je namieste otázka, či vôbec dá-
vať nejaké sprepitné.  Je jasné, že
poskytovanie tohto príspevku nie je tvo-
jou povinnosťou, ale dobrovoľným či-
nom, závislým výlučne na tvojej spoko-
jnosti so službami potápačského cen-
tra/ plavidla. Vo väčšine svetových potá-
pačských destináciách (akými sú
Karibik, Červené more či ďalšie) sa
rozhodne nikto neurazí. Dokonca niek-
torí prevádzkovatelia, túto nerozhod-
nosť svojich zákazníkov riešia umiest-
nením dobre viditeľných nádob s nápi-
som upozorňujúcim na ich určenie.

Divemasterovi či posádke ?

Odpoveď na túto otázku dá pocho-
piteľne viacero pohľadov na úlohu jed-
notlivých členov teamu, ktorý sa o te-
ba počas potápačskej dovolenky staral.
Podľa našich skúseností majú takto ob-
držané peniaze na potápačských zák-

ladniach presné určenie a spôsob akým
sú rozdeľované. Pravda ak si nerozhod-
ný, rozdeľ sumu, ktorú si si vytýčil medzi
kapitána plavidla a Divemastera, s
ktorým si bol najviac v styku.
Pravdepodobne sa rozhodnú ako ich
rozdelia.

Denne alebo na konci zájazdu?

Ak vies, že budeš mať identického
Divemastera/posádku denných lodí po
celý čas svojej dovolenky, nechaj akt
odovzdania sprepitného na posledný
deň. Takáto prax je vhodnejšia, aj keď
tým Pravda riskuješ, že si bude posád-
ka myslieť, že im nehodláš dať vôbec
nič. V takom prípade je dobré naznačiť,
že dokážeš oceniť vysokú kvalitu služieb
náležitým spôsobom…. Proste všetci
sme ľudia a nesieme si svoje zvyklosti
a nálady aj do svojich zamestnaní. Ani
potápačskí sprievodcovia nie sú v tom-
to výnimkou. V prípade, že sa posád-
ka aj vedúci potápači denne menia,
bude adekvátne ak ich snahu oceníš na
konci každého potápačského dňa. Tak
sa tvoja hotovosť dostane vždy k tým,
ktorí služby vykonali.

Koľko dať ?

To nie je ľahká otázka. Občas v potá-
pačských časopisoch prebleskne rada,
keď by sme mali (respective mohli)
oceniť každý ponor sumou približne 2-
3 Eur. Iní radia sa odpichnúť z celkovej
ceny. Sprepitné sa tak ráta podobne
ako v reštauračných zariadeniach v
rozmedzí od 10-15%. Napríklad pri typ-
icky dvojponorovm výlete na more za
70-80 Eur je tak očakávaná suma
trinkgeldu 8-10 Eur.

Kedy a ako dávať  ?

Asi najvhodnejším spôsobom je dávať
peniaze pri opúšťaní základne/ plavid-
la priamo do rúk zodpovedným osobám.
Či zvolíš už skôr spomínané nádoby
alebo peniaze dáš priamo je v
konečnom dôsledku posádke beztak
jedno. Ale my si myslíme, že podanie
rúk, s úsmevom a vyslovením poďako-
vania sa je so súčasným daním
peňažnej čiastky tým najelegantnejším
spôsobom. 

Červené more

Osobitná je situácia na potápačských
safari lodiach v Červenom mori. Výška
takpovediac “povinného sprepitného”
sa pohybuje od 20-30 Eur na hosťa a
je nepriamo vyžadovaná prevádzko-
vateľom lode. Sprepitné sa tak pre 10-
12 členov posádky lodí stave výrazným
(v mnohých prípadoch aj jediným) zdro-
jom ich príjmov.

V našej cestovnej kancelárii Aronnax to
realizujeme spôsobom, keď vyzbier-
ame presne určenú sumu vopred. Tá je
potom slávnostne odovzdaná pri
záverečnej večery a mnohých “ďako-
vačkách” do rúk skipperovi. Ten s ňou
naloží spôsobom akým je na plavidle za-
užívané.

V tejto súvislostii sa nám výrazne
neosvedčil spôsob, keď dávali účastníci
zájazdu sprepitné v egyptskej časti Čer-
veného mora priamo do rúk tým členom
posádky, ktorý ich takpovediac najviac
“obskakovali”. To jest pomáhali pri
vynášaní potápačského výstroja z
DiveDecku nahor, či vyzliekali z neo-

prénov a podobne. V skutočnosti bolo
výsledkom tohto konania rozpad disci-
plíny na lodi, keď väčšina jednoduchšie
rozmýšľajúcich členov posádky sa
chcela točiť okolo potápačov.
Dôsledkom toho prichádzalo pri rozdeľo-
vaní služieb v kuchyni, upratovaní a
ďalších prácach k neželaným konfliktom.

A rada záverom

Potápanie tak ako každá voľnočasová
aktivita by nemalo vyvolávať stress v
tvojich pocitoch a správaní. A to ani nie
pri odovzdávaní sprepitného. Veď pred-
sa nejde o úplatok – ale o vyjadrenie le-
gitímneho ohodnotenia práce toho
druhého. A pochvala, tá vždy dobre
padne každému. Takže hlavu hore –
vypnúť hruď žiarivý úsmev a buď veľko-
rysý/á.

Poznámka:
Veľmi je vidieť, že tento článok písal
aktívny Divemaster ☺ ?

Sprepitné na potápačskej dovolenke



Vancouver - KANADA
Na marec - apríl 2012 pripravujeme výjazdNa marec - apríl 2012 pripravujeme výjazd

Vancouver - KANADANa obdobie marec-apríl 2013
pripravujeme potápačsko-lyžiar-
sko-poznávací zájazd do kanad-
skej provincie Britská Kolumbia.
O jednej z našich výprav do tejto
časti sveta sa dočítaš aj na strane
15 našich eNews.

O krajine javorového listu

Kanada je obrovská krajina s ro-
zlohou 9 976 139 km2. Na tomto
priam subkontinentálnom území
žije približne 34 miliónov obyva-
teľov. Tvoria ich najmä Angličania
(28%), Francúzi (23%), Škóti, Íri,
Nemci, Taliani, Ukrajinci, Číňania
.... Z pohľadu cirkvi tu prevládajú
katolíci (43%), protestanti (23%)
vrátane anglikánov a baptistov.
Hlavným mestom je Ottawa, platí
sa kanadským dolárom s vyobra-
zenou Alžbetou II. (Kanada je
súčasťou britského spoločenstva
národov),  a oficiálnymi jazykmi
sú angličtina a francúzština.

Podnebie

Klimatické podmienky sú vďaka
obrovskej rozlohe krajiny veľmi
rozmanité, na najvzdialenejšom
severe a na arktickom súostroví
je drsné polárne podnebie (prie-
merné ročné teploty od 0 – 2°C a
zrážky do 200 mm). Zvyšok krajiny
je v miernom pásme s veľkými te-
plotnými rozdielmi v lete a v zime.

Turisti v Kanade

Vraví sa, že v Kanade je zdravo a

bezpečne. Preto je ako stvorená
pre spoznávanie. Funguje tu všet-
ko, čo dokáže cestovateľovi sprí-
jemniť pobyt. Aj keď história kraji-
ny má len zopár 100 rokov, Kana-
ďania sú na ňu patrične hrdí a ra-
di túto hrdosť prenášajú na dru-
hých. Vysokú úroveň organizácie
dopravy, ubytovania, gastronómie
a ďalších služieb ani netreba
zvlášť zdôrazňovať. 

Čo zažijeme

Náš jarný výjazd bude mať tri vr-
choly:

HORY - LYŽE - SNOWBOARD
Radi by sme Vám sprostredkovali
aspoň kúsok z lyžiarskej/SB tradí-
cie tejto krajiny, v ktorej  sneh má
svoje výsostné postavenie. Lyžo-
vať a boardovať budeme tak na
lokálnom kopci nad Vancouve-
rom, ako aj v jednom z najväč-
ších stredísk na svete vo Whistleri
- dejisku Zimných olympijských  
hier v roku 2010.

MESTO - KULTÚRA - ĽUDIA
Našou ambíciou bude aspoň čias-
točne zoznámiť účastníkov zájaz-
du s kultúrnymi koreňmi, zvykmi,
životnými hodnotami a pohľadom
na svet, očami súčasných obyva-
teľov Kanady. 

POTÁPANIE - PACIFIK - VRAKY
Tichý oceán na západnom pobre-
ží Kanady patrí k najlepším loka-
litám studenovodného potápania
na svete. Napriek tomu v týchto
vodách život len tak bujnie. Mož-
no tu vidieť mimoriadne veľké
živočíchy aj zástupcov tichomor-
skej flóry. V okolí Vancouveru sa
už dve desiatky rokov úmyselne
(pre potreby potápačov) potápajú
vraky rôznych lodí. Potápanie na
nich je veľmi bizarným zážitkom.

Logistika

Zájazd do Kanady bude pozostá-
vať z troch blokov, každého v tr-
vaní približne 5-6 dní tak, ako
sme ich popísali. Bude na výbere

každého účastníka, ktoré dva,
(prípadne aj všetky tri) tématické
bloky si vyberie. Súhrnú cenu zá-
jazdu ovplyvní preto výber kon-
krétnych blokov, aktuálne ceny
leteniek a ďalšie detaily.

Prečo s nami ?

V minulosti sme boli súčasťou
lyžiarskeho/potápačského prie-
myslu v Kanade, kde sme
niekoľko rokov žili a pracovali.
Terény - kopce aj oceán v okolí
Vancouveru dôverne poznáme. Aj
keď chápeme, že severoamerickú
kultúru našinec vníma najmä cez
prizmu hollywoodskych filmov, ra-
di by sme Vám Kanadu, kanaďa-
nov aj jedno z najkrajších miest
na svete ukázali z trocha iného
uhla pohľadu. Netradičnou bude
forma aj priebeh zájazdu, v kto-
rom sa skĺbi čaro komorne lade-
ného výletu s profesionálnym ve-
dením na súši, snehu aj pod
vodou.

Robert a Jana



Mýty a predstavy

Medzi bežné myšlienky
začínajúcich potápačov

- nováčikov patrí obava, že sa počas
nočných ponorov nebudú pod vodou
navzájom vidieť. A tým pádom ani neb-
udú môcť medzi sebou efektívne ko-
munikovať ručnými signálmi tak, ako
sú na to navyknutí počas denných zos-
tupov pod vodnú hladinu.

Realita

Skutočnosť však býva celkom odlišná.
Potápač svojmu partnerovi, respektíve
ich vzájomnej polohe nemusí (ak je
ponor v noci riadne a v súlade so
zásadami bezpečného potápania real-
izovaný) venovať toľko pozornosti ako
cez deň. Za týmto zdanlivým paradox-
om pochopiteľne stojí celý rad zásad lo-
gistických riešení a výberu výstroja. 

Ak si  však predstavíme disciplino-
vaného a pravidlá dodržiavajúceho potá-
pača, bude mať pod vodou v noci okrem
záložnej baterky, osobného svetielka
(cyalumen alebo modernejšiu LED
lampičku) predovšetkým výkonný zdroj
hlavného svetla. A ten sa v prípade
nočného potápania stáva potápačovi
hlavným prostriedkom a skvelým po-
mocníkom v komunikácii.

Stabilita a pokoj

Už aj priemerne skúsený potápač sa
naučí plávať a pohybovať pod vodou len
s pomocou dolných končatín. Paže a
ruky mu tak zostanú voľné na zbieranie
predmetov z dna, obsluhu výstroja, fo-
toaparátu a ďalších doplnkov. A pocho-
piteľne v noci aj na manipuláciu so svie-
tidlom. 

Potápač, ktorého lúč baterky v noci po-
maly a s prehľadom prehľadáva dno,
stenu či konštrukciu vraku svojim sprá-
vaním vlastne kontinuálne vysiela part-
nerovi signál, že je všetko O.K. a v po-
riadku. Naproti tomu rýchle a trhané
pohyby, či neustála zmena uhla dopadu
svetla naznačujú nepokoj, stress alebo
minimálne neskúsenosť.

Potápač tak v noci vlastne vôbec nepo-
zoruje svojho partnera ale miesto, ktoré
svojim lampášom osvetľuje.

Otázka aj odpoveď

Ak chce potápač v noci silou-mocou
komunikovať spôsobom, vyžadujúcim
aktívnu odpoveď, jestvujú tri hlavné
signály svietidlom.

- O.K. /Všetko je v poriadku/
Signál, ktorý sa vysiela spôsobom keď
potápač vytvorí na dne v sektore na
strane prijímateľa správy lúčom baterky
pomalý kruh. Signál sa dá realizovať aj
vo vertikálnej rovine priamo oproti potá-
pačovi. Pochopiteľne, tak ako pri iných
spôsoboch komunikácie pod vodou aj
tu sa predpokladá identická odpoveď
potápača, ktorý signál prijal.

- POZOR /Upútanie pozornosti/
Horizontálne a primerane pomaly sa
pohybujúce svetlo by malo upútať po-
zornosť partnera dostatočným spô-
sobom. Väčšinou pohyb opakujeme len
jeden krát do každej strany (vpravo-
vľavo).

- S.O.S. /Potrebujem pomoc !/
Na rozdiel od predchádzajúceho
signálu, sa svetlo baterky rýchlo, trhane
a s mnohými opakovaniami pohybuje
vertikálne zhora nadol. 

Výstroj a doplnky

Ak chce potápač v noci komunikovať o
tlaku plynu (manometer), časovom ale-
bo hĺbkovom limite ponoru (počítač) či
inom parametre zostupu súvisiacom s
niektorou súčasťou výstroja, musí
namieriť lúč svojho svietidla na daný
prístroj či doplnok.  

Predsa len ručné signály

Podobný princíp musí potápač dodržia-
vať vtedy, ak chce so svojim druhom ko-
munikovať o započatí výstupu/zostupu,
oznámiť mu že má problémy s vy-
rovnávaním tlaku, či pocite chladu a s
tým súvisiacim návrhom o ukončení
ponoru a ešte asi o ďalších desiatkach
bežne vysielaných správach.

Jednoducho musí uvedené signály uká-
zovať jednoručne, pričom druhá ruka
držiaca baterku nasviecuje tento signál. 

Hodí sa aj na iné ....

Všetko uvedené, sa v plnej miere up-
latňuje aj na iné typy potápačských ak-
tivít akými sú: hlboké potápanie, potá-
panie v stiesnenom priestore, či
kdekoľvek kde sú znížené svetelné pod-
mienky.

Komunikácia pri nočnom potápaní



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

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

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

Termíny našich plavieb pre rok 2012



Termín:
2.a 18. marec 2012
Termín:
2 a 18. marec 2012

HYDROSIMULÁTOR 
Simulovaný zostup do hĺbky 60 metrovSimulovaný zostup do hĺbky 60 metrov

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

Nie je to tak dávno, čo mnohým prís-
lušníkom špeciálnych potápačských
jednotiek, diktovali ich interné predpisy
pravidelné absolvovanie simulovaného
ponoru v pretlakovej komore. Cez túto
tortúru prechádzali príslušníci ženijných
jednotiek, ale aj ďalší uniformovaní potá-
pači.

Simulované zostupy

Potápačské centrum Aronnax v
spolupráci s Akreditovaným skúšobným
laboratóriom č. 1103 so sídlom vo
Vyškove /CZ/ ponúka túto jedinečnú
skúsenosť všetkým, ktorí spĺňajú

požadované predpoklady, a majú mo-
tiváciu realizovať takýto zostup v hy-
draulickom simulátore HS-60.
Bezpochyby ide užitočnú skúsenosť, aj
keď samotný ponor istotne nedokáže
pripraviť potápača na riešenie zložite-
jších situácií, s ktorými je treba počítať
v prípadoch extrémne hlbokých ponorov.
Simulovaný zostup však dokáže poskyt-
núť jeho absolventovi aspoň náznak
účinkov vysokého tlaku na organizmus
potápača a umožniť čiastočne
rozpoznávanie príznakov dusíkovej
narkózy v prostredí vysokého tlaku.

HS-60

Hydraulický simulátor je situovaný v
súšobni, ktorá je ako jediná v Českej
Republike určená pre súšky potápačskej
techniky. HS-60 je pretlakové zariade-
nie kovovej konštrukcie, s pracovným
tlakom 0,7 MPa, ktorý zodpovedá potá-

paniu v hĺbke 60 metrov. Ku komore
patrí príslušenstvo banky stlačeného
vzduchu tvorené sadou tlakových zá-
sobníkov a vysokotlakových kompre-
sorov.
Interiér komory je monitorovaný audio-
vizuálnou technikou s možnosťou ko-
munikácie cez klasickú telefónnu linku.
Prídavné zariadenia poskytujú prostred-
níctvom regulátorov s polmaskami
možnosť dýchania hyperbarického 02.
Samotnú komoru tvorí okrem hlavnej
kapsuly aj vstupný modul s tlakovo prít-
lačnými dverami, riadiaci panel, nosná
konštrukcia, pretlakové ventily atď.
Hlavný modul je funkčne rozdelený na
"suchú" (hornú) časť a "mokrú" (spod-
nú) časť. Voda v "mokrej" časti siaha asi
do výšky 1,8 metra, čo umožňuje tak-
mer dokonalú ilúziu skutočného potá-
pania 2-3 potápačom naraz.

Riadenie a profil ponoru

Zostup je vedený odborne vyškoleným
personálom skúšobne potápačskej tech-
niky. Jeho priebeh je nielen moni-
torovaný kamerou, ale jeho účastníciu
majú možnosť si po ukončení ponechať
kópiu videozáznamu.
Samozrejmosťou je prítomnosť potá-
pačského lekára so skúsenosťami s hy-
perbarickou medicínou. Účastníci
ponoru sú nielen povinní mať platnú
lekársku prehliadku, ale musia byť tesne
pred ponoroma vyšetrení.
Z hľadiska bezpečnosti umožňuje
simulátor svojou konštrukciou v ktorom
koľvek okamihu ponoru opustiť potá-
pačovi priestor "mokrej" časti a vystúpiť

do "suchej". Lekár potom môže cez
predkomoru za okamih vstúpiť do pret-
lakového priestoru a poskytnúť potá-
pačovi priamu pomoc.
Z hľadiska profilu ponoru ide najskôr o
strmhlavý "pád do hĺbky". Čas na dne
sa pohybuje v rozmedzí od 10-12 minút,
po ktorom nasleduje progresívny výst-
up nahor v trvaní 40 -50 minút.
Dekompresia je realizovaná podľa štan-
dardných vzduchových tabuliek Hahn
Bhuelmann a celková doba ponoru
zvyčajne neprekračuje 1 hodinu.

Účinky zostupu

Vzhľadom ku skutočnosti, že sa hodnota
tlaku nad kvapalinou zvyšuje, prenáša
sa tlak aj pod jej hladinu. Potápač v
simulátore to pocíti najmä na tlaku v
stredoušnej dutine, pretože smerom
"nadol" sa ide pomerne svižne a tak
musí zvládať pretlak v ušiach.
Zostupy v hydraulickom simulátore
poskytujú aj možnosť funkčného testo-
vania výstroja v podmienkach vysokého
tlaku. Pochopiteľne, že sa potápačovi
stláča kompenzátor, aj splošťuje neo-
prénový obleku.

Užitočnou skúsenosťou je aj funkčnosť
potápačskeho počítača a tréning v čí-
taní údajov na jeho displeji.
Pochopiteľne pri 60 metrov hlbokom
zostupe prejde počítač do dekompres-
ného režimu a na displeji zobrazí potre-
bu stupňovitej dekompresie. Ide o situá-
ciu, do ktorej sa bežný rekreačný potá-
pač pravdepodobne nikdy nedostane.

centrum@aronnax.sk



Čo bolo na začiatku? Už ani neviem
snáď to bol len spontánny nápad, ktorý
však hneď všetkých zúčastnených
”chytil”. Nápad vidieť najobávanejšieho
žraloka na vlastné oči. Nastalo obdobie
horúčkovitých príprav, zháňania lete-
niek, vybavovania dovoleniek,
presviedčania manželiek (niektoré súh-
lasili len pod podmienkou osobnej
účasti) až prišiel ten očakávaný deň a
my sme nasadli do airbusu s koneč-
nou stanicou v Capetowne v
Juhoafrickej republike. Videli sme veľ-
mi veľa zaujímavostí ale zážitok o ktorý
sa chcem s Vami podeliť patrí medzi tie
s veľkým Z. 

Ale vráťme sa o pár dní späť:
Dnes 16.3.1998 nastal deň kedy možno
uvidíme žraloka na vlastné oči 
Je 9.00 hod. nachádzame sa v prís-
tave v Gansbaai asi 200km južne od
Capetownu. Za chvíľu s napätím
nasadáme na 8 m čln nie moc vzbudzu-
júci dôveru. Posádka lode, ktorú tvorí
kapitán (Andrew) a plavčík nám dáva

potrebné inštrukcie.
Vzápätí vyplávame.
Cestou ”za žralokom” za-
kotvíme pri neďalekých os-
trovoch, na ktorých sa
nachádza najväčšia koló-

nia tuleňov pri africkom pobreží. Na
malom ostrove žije asi 60 tisíc tuleňov. 
Prirodzene neodoláme možnosti za-
potápať si s nimi. O bezpečnosť
(žraloky) sa stará plavčík, ktorý potápa
s nami ozbrojený veľkou harpúnou.
Potápanie sa s tuleňmi patrí medzi na-
jzábavnejšie zážitky pod vodou. Tulene
na suchu tak neobratné sa pod vodou
napriek svojej veľkosti a hmotnosti stá-
vajú hravými stvoreniami, ktoré dokážu
byť neuveriteľne vrtké, hravé a rýchle. 

Pod vodou sa ukáže kto je tam na
návšteve a kto je tam ”doma”. Tulene
na človeka napriek svojej zjavnej pre-
vahe neútočia, berú ho ako vhodný ob-
jekt na zábavu. A tak sa pokúšajú ťahať
potápača za plutvu (aj sa im to darí),
schovávať sa mu za chrbát, poštuchá-
vať ho a pod. Keď sme sa do vôle vyhrali
s tuleňmi, čo sme však v porovnaní s
tým čo nás čaká považovali za pred-
jedlo, vyplavili sme sa ďalej na šíre
more.
Presúvame sa na miesto kde budeme

čakať na hlavný bod programu “veľkého
bieleho žraloka”. Kapitán a zároveň
hlavný vábič žraloka začal rituál jeho
privolania . Biely žralok má neuveriteľný
čuch, na mnoho km dokáže zacítiť krv.
Vábenie začína naliatím asi 20 l oleja
zo žraločej pečene do vody. Na hladine
vidíme olejový pás, ktorý sa ťahá
doďaleka až na miesto kde (snáď) plá-
va náš žralok. 

Neskôr začne kapitán do vody nahad-
zovať množstvo zvyškov z malých
žralokov a ich vnútorností, ktorých pach
(neuveriteľný) priláka v prvom rade ča-
jky. Oblečení do neoprenov pod horúcim
slnkom napäto očakávame príchod
žraloka. Kapitán mobilom obvoláva lode
v okolí, ktoré tiež čakajú na ”svojho”
žraloka. Spoza susedného ostrova hlási
loď výskyt veľryby. My však vytrvávame
na mieste čakajúc na vrcholný zážitok
výpravy. Kapitán nastokáva najsľubne-
jšiu návnadu (malého zdochnuté tuleňa
nájdeného neďaleko) na hák, ktorý
ťaháme za loďou. 
Naše napätie po dvoch hodinách čaka-
nia opadáva. Najväčšiu radosť z nášho
pobytu na mieste a sústavného hádza-
nia rybích zvyškov do vody majú
prirodzene čajky, ktoré nás neustále
obklopujú a radostne škriekajú s každým
vhodením potravy do vody. My sedíme
v lodi a začíname mať pochybnosti.
Príde? Nepríde? O tretej poobede keď
sa už aj kapitán začína tváriť skleslo na
nás padá depresia. Precestovali sme za
žralokom 8 000 km a neuvidíme ho? Nič
sa nedá robiť kapitán nám oznamuje,
že dlhšie ako do 16.00 hod. nečaká. Už
sme na mori široko ďaleko jediní, os-
tatné lode 

to na dnes vzdali.  O pol štvrtej sa na
nás usmialo šťastie , čajky vzlietli a za-
čali vzrušene škriekať a oznamovať prí-
chod žraloka (Šááárk, Šáárk ...). Kapitán
nám potvrdzuje - žralok je nablízku.
Skutočne o malú chvíľu vidíme charak-

teristický trojuholník krúžiť okolo lode.
Nastáva horúčkovitá príprava na ponor
posledné inštrukcie od kapitána,
dobliekame si posledné časti výstroje,
rozdeľujeme sa do dvojíc a prvá dvoji-
ca sa spúšťa do klietky. Žralok asi 4
metrový sa približuje a v malej vzdi-
alenosti krúži okolo lode. Prvá dvojica
je už v klietke a sleduje dianie pod
vodou. 

Vtom nám kapitán oznamuje prítom-
nosť ešte jedného žraloka a je to žralok
podľa kapitána asi 6 metrov dlhý. Pod
vodou je dosť zlá viditeľnosť a tak HO
uvidíme až celkom blízko. Pláva poko-
jne na prvý pohľad nerobí ani jeden
zbytočný pohyb v duchu premietame
otázku Je nažraný? A máme zvláštny
majestátny pocit  Po chvíli menší žralok
odpláva a na scénu nastupuje jeho
väčší a bojovnejší kolega. Vidím ho,
približuje sa, vrhá sa na návnadu a len
tak mimochodom naráža do našej kli-
etky a dotýkam sa žraloka, ktorý ladným
pohybom pláva vdiaľ  zanechávajúc  za
sebou dojem absolútneho vládcu mo-
ra.

Aké je to vidieť ľudožravého žraloka  v
jeho prirodzenom prostredí? Je to poc-
it, ktorý sa dá len ťažko popísať, pocit
kedy sa človek musí skloniť pred tvorom,
ktorý tu je už odpradávna ,ktorý pod
vodou nemá svojho premožiteľa a
ktorého človek napriek ”technickému
pokroku” neprekoná. Možno sme ”pán-
mi” na suchu, ale pod vodou sú tu tvory
ktorým sa nikdy nevyrovnáme. Dotkol
som sa žraloka - (alebo on mňa)  a bol
to dotyk na ktorý nikdy v živote nez-
abudnem.

Žraloka sme videli a jediné z čoho je mi
smutno je to či napriek rozmanitosti
prírody zažijem ešte niekedy pri potá-
paní niečo, čo tento pocit prekoná.

Andrej S.

Dotkol som sa žraloka





A just to boli
žraloky !
Bolo to na jednom egyptskom safari.
Fajn počasie, skvelá parta, dobré pono-
ry a kopec zábavy. 
V ten deň sme potápali na strmo kol-
mom a hlbokom útese, keď Emil plá-
vajúci v skupine medzi prvými zahol za
roh podvodného brala, bleskovo sa
otočil a začal ukazovať zúrivo pred se-
ba a čosi celkom nezrozumiteľne, ale s
veľkou intenzitou gestikulovať.
Andy - náš Divemaster plávajúci s ním
zachoval úplný pokoj a ďalej plával
vpred. Emil sa ešte čosi pokúšal pod
vodou ostatným vysvetliť, ale ponor
končil bez akýchkoľvek narušení a v
pohode.

Keď vyšiel na divedeck na korme lode,
jeho extáza neutíchala a s veľkým
oduševnením nám rozprával o celom kŕ-
dle žralokov, na ktoré sme my ostatní
už čakali mnohé ponory a už druhé sa-
fari v poradí. 
Niektorí začali celkom nezakryte za-
vídieť a ďalší skeptici ihneď zapo-chy-
bovali. Mrzuté to bolo najmä preto, že
Emil bol známy a úspešný veterinár
pracujúci so zvieratami každý deň. 
Na to Andy s pozície nespochyb-
niteľného Divemastera a miestne vody
znalého lokálmatadora tichým hlasom,
celkom jednoznačne a bez akéhokoľvek
náznaku pochybností sucho oznamenal:
“ boli to tuniaky”.......

Tým sa pre nás historka skončila a
každý sa venoval svojmu výstroju. Ale
nie nešťastný Emil, behal od jedného k

druhému, vysvetľoval,
prisahal, kreslil a na konci
sa aj vyhrážal - nepomohol
si. Už to bola minulosť a

nikoho nezaujímala. Nakoniec sa Emil,
inak seriózny odborník a skvelý človek
celkom vážne urazil. 
Prestal s nami komunikovať, odul sa
ako malý chlapec, ba ani na obed
neprišiel. Nechápali sme to ale okamžite
sme to začali riešiť.
Baby mu vzali masku a z klubovej nálep-
ky sme mu vystrihli asi 3 cm dlhú silue-
tu utešeného žraloka. Tú sme potom
prilepili na vnútornú stranu zorníka je-
ho masky.

Určite si vieš predstaviť ako netrpezli-
vo sme čakali na ďalší ponor. Kuli sme
plány, preberali rôzne scenáre situácií,
ktoré sme predpokladali že nastanú a
pochopiteľne dobre sa bavili. 
Keď ofučaný prišiel na brífing, rozohrali
sme hru s jediným cieľom - udržať je-
ho masku čo najdlhšie od jeho očí a mi-
mo funkčnú polohu na tvári. Do karát
nám nahrávala aj skutočnosť, že ďalší
ponor bol z člna, keď nás na druhú
stranu útesu viezli Zodiacom. 

Darilo sa nám. Baby sa chichotali, krútili
sa okolo neho, partneri mu ochotne
pridržiavali výstroj, posádka podávala
ruku pri nastupovaní atď.  

Nakoniec si ale masku pred vyklopením
z člna predsa len nasadil. Zarazil sa.
Potom sme sa všetci spolu s Emilom
(ktorí sa razom vrátil do svojej starej
kože) s chuti zasmiali.

Na Zuzaninu podliezavú otázku po
ponore: “či videl aj žraloky?” odpovedal
už so smiechom: “áno - celý ponor!”
A tak sme oslavovali návrat nášho
starého Emila.

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

Chyba v programe

Nechápavosť

Nevedomosť

Jedného dňa si potápač užíval svet pod vodnou hladinou v hĺbke 10 metrov.
Zrazu spozoruje v tej istej hĺbke iného plavca, bez dýchacieho prístroja či 
plutiev. 
Neskôr klesol na 20 metrov, ale týpek sa k nemu po minúte pridal. Klesol preto
o ďalších 10 metrov, ale o necelú minútu tu bol chlapík zasa. 
Trocha ho to zmiatlo, preto vytiahol podvodnú písaciu tabličku a napísal:
“Ako sa do pekla dokážeš udržať v tejto hĺbke bez dýchacieho prístroja?” 
Plavec rýchlo uchopil tabličku a odpísal: “Ty blbec, ja sa topím!” 

Zaznelo počas pokročilého kurzu potápania v príprave na hlbší ponor:
„nemám síce náhradnú masku, ale beriem so sebou dolu aspoň plavecké oku-
liare.......“



TECHMEETING  2012

5 tipov na akcie centra Aronnax - jar 2012
Potápanie v hydrosimulátore
3. marec   2012
Pod Hydrosimulátorom si treba predstaviť pretlakovú ko-
moru viackubíkových rozmerov, v ktorej spodnej časti je
voda. Nejedná sa preto o suchú kompresiu ale o potápanie
v bazénových podmienkach.

www.aronnax.sk/skola/kurzy/specialne/chamber_ride.php

Zabíjačka, Holubyho chata
17. marec 2012

Zistili sme, že niektoré z našich detí nielen že ešte nikdy
nevideli neboli na zabíjačke ale ani nikdy na vlastné oči
nevideli živé prasa. O výrobe jaterničiek, klobás a pečeňovej
paštéte ani nehovoriac.  Tak si to spolu pekne zorganizu-
jeme na Holubyho chate v Karpatoch!

Extrémne žehlenie pod vodou
15. apríl 2012
Propagačno-recesistická akcia. Pod hladinou Kuchajdy
budeme žehliť na ozajstných žehliacich doskách biele
košele. Súčasne je táto akcia neoficiálnymi majstrovstva-
mi Slovenska v extrémnom žehlení. 

Pozri napr.: www.extremeironing.net

Festival SCUBACAM
20.- 22. apríl 2012

Súťažná prehliadka UW foto a video. Jedno z mála podu-
jatí na Slovensku zameraného na podvodnu Photo a
Video tvorbu. Druhý ročník súťažnej prehliadky istotne pri-
nesie rovnako hodnotné zážitky ako lanský úvodný.

www.scubacam-festival.com

Potápanie v najhlbšom bazéne sveta
23. - 25. marec 2012
Akcia, ktorú robíme každý rok. Trocha múzeí, trocha výs-
tav a okrem kultúrneho pokrmu samozrejme aj belgické
pivo a svetoznáma čokoláda.
A ktomu bizarný ponor do hĺbky cez 33 metrov v neu-
veriteľnom indoorovom potápačskom centre.
www.aronnax.sk/travel/produkty/vikendy_brusel.php

Bola to veľká sláva.
Napriek neveriacim
Tomášom nakoniec
prišla až neuveriteľná

zostava prednášajúcich. Ůčasť cez 300
divákov a príjemné prostredie
bratislavského City Hotela spôsobili, že
jedna z najväčších akcii v dejinách
českého a slovenského potápania sa
skončila úspešne.
Nás v kútiku srdca teší, že sa aj 
viacero našich kmeňových členov Klubu
Aronnax zaradilo medzi organizátorov
Stretutia technických potápačov z
regiónu Strednej Európy.
Na vlastné oči sme tak mohli vidieť a
počuť najslávnejšie mená z oblasti tech-
nického, vrakového aj jaskynného potá-
pania.

www.techmeeting.eu


