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Naša základňa na KorčuliNaša základňa na Korčuli
Do Chorvátska na ostrov Korčula, kde
na polostrove Priščapac prevádzkuje-
me potápačské centrum mierime už po
ôsmy krát. Tak rýchlo tie roky bežia!
V tomto roku očakávame opäť skvelú
sezónu. Veď skúsenosti už máme viac
než dosť, keď miestne ryby poznáme
už po mene, vrtochy počasia lepšie ako
lokálmatadori a vieme nielen kde ma-
jú čerstvé ryby ale aj najlepšie víno.
Chorváti sa pochlapili a od 1. júna spre-
vádzkovali tunel od diaľnice smerom
na Makarskú riviéru. Znamená to, že sa
nám cesta do Drveniku na trajekt,

Je to proste super a veľmi, veľmi prí-
jemné. Mám teraz na mysli skutočnosť,
ak sa podarí vykonať niečo veľkolepé.
Niečo čo druhým spríjemní deň - víkend
- či dovolenku. Ak niekto dokáže dať do
hromady desiatky ľudí. Ak sa podarí ich
vytrhnúť z ich každodenného rytmu a
priviesť k vode a k potápaniu. Zrazu sa
tí istí ľudia dokážu usmievať, poplá-
cavať sa, popíjať spolu, diskutovať ba
sa aj zanoriť so spoločným cieľom.
Vysoko si vážim všetkých, ktorí dokáza-
li spojiť jedincov z rozličných klubov,
združení, škôl, certifikačných agentúr či

akýchkoľvek „skupiniek“ okolo chariz-
matických vodcov. Akoby to bolo tak
ťažké hodiť za hlavu drobné a malich-
erné spory, ješitnosť, či drobné zárod-
ky závisti. Skláňam preto klobúk pred
tými, čo zorganizovali, „plutvu“, „potá-
pačský karneval“, „skúšanie skútrov“,
„potopenie novej atrakcie do vody“,
„ples“ a ďalšie podujatia. A tak sa aj my
v Aronnaxe, s našimi „apneami“, „ori-
entami“, „seminármi“ a ďalším tuctom
podujatí snažíme o takúto viacrozmernú
spoluprácu medzi potápačmi.

Robert Korim

ktorým sa najčastejšie preplavujeme
na Korčulu skráti približne o pol hodinu.
Dobrou správou je tiež skutočnosť, že
aj v Chorvátsku podstatne zlacneli po-
honné hmoty. A pri využití ENC kariet
sa dajú znížiť tiež dialničné poplatky
takmer o štvrtinu. No a čo je nové na
našej základni ? Dobré je to, že “nové”
nie je vlastne nič. Že ešte stále u nás
absentuje lodná či cestná doprava, že
je na Priščapaci ešte stále pokoj a kľud,
ktorý niekedy vo víre mestského života
mnohí márne hľadáte. A voda, tá je u
nás čistá stále. Príď a presvedč sa sám!0903 228 688,   www.aronnax.sk,  centrum@aronnax.sk  

SLOVENSKÝ  POTÁPAČSKÝ PORTÁL

Na našej stránke SCUBA.SK náj-
du užitočné informácie tak začí-
najúci ako aj pokročilý potápači.
Pre tých, ktorí už majú za sebou

kurzy, vlastnia svoj výstroj
odporúčame sekciu TRAVEL. Či-
tatelia tu nájdu rady ako cesto-
vať za potápaním. Ako sa zbaliť
na loď, ako správať na základni,

či aké finty použiť pri ceste li-
etadlom. Neváhaj a navštív 
najobsiažnejší slovenský 

potápačský portál:
www.scuba.sk

scuba.sk
www.
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Najskôr, sme pris-
tupovali s určitým
rešpektom k takejto,
na Slovensku dopo-

siaľ nevyskúšanej akcii. Aj propagácia
bola skromnejšia, o to viac nás však
potešila účasť prítomných. Klubovňa
Aronnaxu sa tak aspoň na pár dní zme-
nila na výstavu kníh, manuálov, foto-
bookov a ďalšej literatúry s témou vody,
oceánov a potápania. V policiach a
regáloch sa ocitlo do 4 stovák tematicky
rozdelených kníh. V jednom kúte boli
výcvikové manuály na Slovensku etablo-
vaných certifikačných systémov. CMAS
v zastúpení občianskeho združenia
“Zväzu potápačov Slovenska” reprezen-
tovalo niekoľko prekladov, aj originály
z pera Gusta Závodského.

IANTD, ktoré má najmä v Čechách sil-
nú pozíciu sa blyslo sadou do češtiny
preložených materiálov a príručiek au-
torov okolo Davida Skoumala a Romana
Virta. Najširšiu ponuku manuálov vyti-
ahlo “domáce”, regionálne zastúpenie
agentúry TDISDI, od základného kurzu
OWD až po Advanced TMx a ďalšie
formy technického potápania. PADI,
NAUI, SSI mali skromnejšie zastúpenia,
aj keď aj tu sa našlo zopár skvelých
kníh, v ktorých sa oplatilo zalistovať.
Nechýbalo ani GUE a ich výborné učeb-
nice, určené najmä vyznávačom tech-
nického potápania. Aj keď vstúpili na
scénu len “nedávno”, už sa spôsobom
potápania, konfiguráciou výstroja a aj
systémom výučby nezmazateľne za-
písali do jeho histórie. Kolekciu knižiek
poslal aj popredný autor skvelých
manuálov českého potápačského zväzu
Jan Jahns. 

Osobitnú policu dostali velikáni potá-
pačskej histórie a vášniví propagátori
Sveta Ticha Jacques-Yves Cousteau a

Hans Haas. Hneď vedľa nich bol regál
plný zážitkovej literatúry nadaných
rozprávačov, ktorí nám sprostredko-
vane priblížili potápanie vo všetkých
svetových moriach a oceánoch. 

Organizátori inštalovali aj policu s
názvom: “moje najmilšie”. Ocitli sa tu bok
po boku:
- Kniha “Beyond the Deep” s osobným
venovaním od Billa Stona, o ne-
uveriteľnom dobývaní jaskýň v Mexiku.
- rovnako s venovaním kniha “Deep
Diving” od Breta Giliama. Kedysi bola
táto kniha spolu s jej dvojičkou “Mixed
Gas Diving” považovaná za povinnú lit-
eratúre všetkých hĺbky chtivých potá-
pačov. 
- takzvaná “Modrá Biblia” česko-sloven-
ského potápania, rozumej učebnica
“Sportovní potápění” od autorov Piškula
F., Piškula M., Štetina J., vydaná v 80-
tych rokoch zostala doteraz nepreko-
nanou učebnicou na našom území. Sme
radi, že ju taktiež máme od autora pod-
písanú.
- celkom iné venovanie je v knihe Julesa

Verna: “Kapitán Nemo” z roku 1954,
ktorú venoval môj dedo mojej mame
na Vianoce toho istého roku.
- a na záver sa v tejto polici ocitla aj sub-
tílna knižočka autorov: Korim R,. Baran
I.: “Škola prístrojového potápania”, ktorá
sa v 90tych rokoch stala prvou knižne
vydanou príručkou potápania napísanou
v slovenskom jazyku. 

Zastúpenie na výstave mali aj potá-
pačské časopisy. Naše poďakovanie
patrí aj redakcii Buddy magazínu, ktorá
nám zaslala množstvo výtlačkov z re-
mitendy. Ocitli sa tak namiesto v koši 
v rukách čítania chtivých potápačov.
Nakoniec najväčší úspech zožali staré,
zviazané čísla časopisu Technika a
šport. Návštevníci výstavy si so
zhovievavým úsmevom čítali o výstro-
jových novinkách v potápaní, podvod-
ných automobiloch a ďalších pred-
stavách o kolonializácii morského dna. 

Prekvapujúci záujem vzbudili aj zvi-
azané ročníky, dnes už legendárneho
časopisu Vodní Revue. Najmä keď sa

tam viacerí našli na fotografiách – prav-
da s vlasmi a bez nadbytočných kíl.
Našim “ďalekonosným” cieľom je vy-
budovanie akejsi knižnice, s potá-
pačskou tematikou. Preto milý čitateľ,
ak máš doma “dupláky”, alebo knihy
ktoré už pre teba nemajú cenu, namiesto
antikvariátu ich dones radšej k nám.
Pekné počasie a jahňací perkelt k
obedu, sa postarali o úspech podujatia,
ktoré si hádam o 5-6 rokov opäť zopaku-
jeme. Zostáva len dúfať, že aj potom to
bude ešte o stále knižkách a nie o len
výmene bitov na obrazovkách iPadov
alebo čítačiek. 

KÚPNO-PREDAJNÁ  A VÝMENNÁKÚPNO-PREDAJNÁ  A VÝMENNÁ
BURZA  POTÁPAČSKEJ  LITERATÚRYBURZA  POTÁPAČSKEJ  LITERATÚRY



NÁŠ  KAŽDOROČNÝ  KURZ  RESCUE  DIVER -NÁŠ  KAŽDOROČNÝ  KURZ  RESCUE  DIVER -
ako posúvame techniku záchrany vpred ....ako posúvame techniku záchrany vpred ....



Ak začne skúsenejší
potápač spomínať naj-
krajšie lokality sveta,
zvyčajne v prvej 10-

siatke nechýbajú vody v okolí ostrova
Malta. Tento kúsok Európskej únie leží
medzi Európou a africkým kontinentom.
V minulosti bola Malta vyhľadávaná kvôli
svojej strategickej polohe. V dnešných
časoch ponúka okrem jazykových kurzov
najmä príjemnú dovolenku. Prispievajú k
tomu krásne more a pláže, pamiatky a
celkove pokojná prázdninová atmosféra. 
Maltu tvorí 5 ostrovov, z ktorých 3 sú aj
obývané. Našim záujmom sú ale pocho-
piteľne tyrkysové vody v ich okolí. Potápať
sa budem z paluby štýlovej lode typu
Gulet s túlavým názvom „Modern Gypsy“.
Pôjde o typické lodné safari, keď bývať
jesť a spať budeme po celý týždeň na
palube celodrevenej plachetnice.

Cesta na Maltu

Malta je ostrov, preto jestvujú len dve
možnosti: autom a trajektom a letecky.
Na ostrov lieta množstvo spoločností a
v letnom dovolenkovom období aj veľa
charterových letov. Medzinárodné letisko
je na Malte len jedno a je vzdialené od
miesta nalodenia v Grand Harbour Marina
približne 5 km.

Loď

„Modern Gypsy“  je tradičná  celo-
drevenná  dvojsťažňová plachetnica ty-
pu gulet s dĺžkou 21 metrov a šírkou 5,1
m. Je vybavená  motorom Fiat s výkonom
240 HP a jej konštrukčná rýchlosť je oko-
lo 10 uzlov. Palivová nádrž má kapacitu
15 ton vody. 
Oplachtenie lode tvoria:
- hlavná plachta (mainsail), 
- zadná plachta (mizzen),
- kosatka (jib) a gena. 

Loď je opatrená kompletnou takelážou,
má dve 150 kg ťažké kotvy so 120 m reťa-
zou s hydraulickým navijakom. 
Súčasťou lode je aj 5,5 m gumový čln so
60 HP motorom, ktorý slúži aj pre obsluhu
potápačov. 

Čo je Gulet

Takto označujeme celodrevenú motorovú
plachetnicu, postavenú pre križovanie
pobreží v pokojných vodách
Stredozemného mora. Význam slova
„Gulet“ pochádza z francúzskeho slova
„goelette“ (po slovensky – škuner).
Klasická Gulet je známa pre svoj re-
latívne nízky ponor, veľmi priestranný
trup a zaoblenej zadnej časti trupu.
Tradične sa tento typ lodí staval a podnes
stavia v Turecku. Obľúbené sú podnes
pre svoju vynikajúcu stabilitu, ktorá je
daná pozdĺžnym kýlom lode, ale taktiež
svoju priestrannosť, ktorá je daná zasa
jej šírkou. Významnou výhodou týchto
lodí je oplachtenie ktoré je zvyčajne na
dvoch až troch sťažňoch, ktoré jednak
znižuje prevádzkové náklady a zároveň
umocňuje pocit plávania na plachetnici.
Gulety štandardne ponúkajú veľký salón
zvyčajne pre celú posádku, ktorý umožňu-
je okrem iného i ukryť sa pred nepri-
azňou počasia. Okrem toho je samozre-
jmosťou priestranná kuchyňa a vonkajšie
sedenie v zadnej časti lode.

Potápačská dovolenková plavba

Potápačská dovolenková plavba na lodi
„Modern Gypsy“, je určená určená hlavne
pre potápačov, ale nevylučuje ani ich
nepotápajúcich sa rodinných príslušníkov.
Trasa plavby je upravená svojou dĺžkou
tak, aby vyhovela prianiam potápačov.
Malta je okrem nadštandardných ponorov

mediteránskeho typu známa pre-
dovšetkým veľkou koncentráciou vrakov
všetkých typov. Sú tu pozostatky plavidiel,
lietadiel a ostatných dopravných prostried-
kov krížom cez veľa storočí.

Cena 480 Eur
obsahuje nasledujúce služby:
• ubytovanie v 4 x trojlôžkových kajutách
a 1 x dvojlôžková kajuta s lôžkovinami a
vlastným sociálnym zariadením (WC a
sprcha)
• strava formou plnej penzie
• prenájom lode s kapitánom a lodným
kuchárom, poistenie lode
• spotrebované pohonné hmoty vody,
plyn, elektrina
• používanie vybavenia lode

Cena neobsahuje:
• dopravu na Maltu (letenka cca 250
Eur)
• platené prístavy a maríny
• cestovné a potápačské poistenie (v prí-
pade záujmu zabezpečujeme) 
Možnosť priobjednať si
• neobmedzené potápanie - 90 Eur/os-
oba/týždeň (zapožičanie fľaše, vzduch,
zátaže, servis motorovým člnom, dive-
master).

Safari vo vodách okolo ostrova MALTA



Cestovanie za potá-
paním letecky, najmä
na vzdialenejšie des-
tinácie predstavuje pre

tuhých fajčiarov veľkú dávku stresu. Znie
to možno neuveriteľne, ale časť potá-
pačskej komunity nelieta do vzdialene-
jších destinácií jednoducho preto, že si
nemôže zapáliť v lietadle. Nečinné
niekoľkohodinové sedenie bez nikotínu,
je pre takýchto jedincov v podstate
nepredstaviteľné.

Ešte pred 20-timi rokmi bolo fajčenie na
palube lietadla v zadných radoch bežnou
praxou. Netreba zdôrazňovať, že
všetkých ostatných pasažierov dym 
z cigariet nesmierne obťažoval.
Jednoducho rozdelenie lietadla na „faj-
čiarsku“ a „nefajčiarsku“ zónu je asi taký
nezmysel ako rozdelenie bazénu na plá-
vanie na zónu tých čo môžu „čurať“ do
vody a tých čo „nesmú“ čurať. 

Na palube Japan Airlines sa môže opäť
fajčiť – na vnútroštátnych aj medz-
inárodných linkách. Fajčiť sa môžu však
len špeciálne cigarety Zero Style Mint,
ktoré sú bez dymu. Ide o mentolové cig-
arety z plastu, ktoré majú vymeniteľné ná-
plne obsahujúce tabakové listy a dostať
ich v japonských obchodoch. Bežné cig-
arety sú ale aj v prípade spomínaných
Aeroliniek naďalej zakázané.

Pokiaľ sú naše informácie správne, všetky
lety z „našich“ destinácií (rozumej z letísk
Bratislava, Viedeň-Schwechat, či
Budapešť) sú letmi striktne nefajčiarsky-
mi. Pre mnohých potápačov tak zostáva
otázka, ako vyriešiť v prípade letov za
potápaním absenciu nikotínu v ich krvnom
obehu. Jednoznačne nedoporučujeme
ani skúšať fajčiť na toaletách v lietadle.
CO senzory fungujú skutočne skvele a
prípadný pokus o chvíľu „pohody“ zvyča-

jne končí pre pôžitkára veľmi zle. Posádka
sa do uzamknutého záchoda dostane
bez väčších problémov a fajčiara letisková
ochranka odmení po pristátí parádnou
pokutou.

Jedným z riešení, ktoré sa pritom ponú-
ka samé, je fajčenie elektronickej cigarety
na palube letúňov. Elektronická cigareta
predstavuje modernú technológiu 
v oblasti, ktorá bola po stáročia zlozvykom
nazývaným fajčenie. Princíp jej fungo-
vania je jednoduchý. Do cigarety sa vloží
náplň obsahujúca nikotín a tekuté aro-
matické esencie. Po „potiahnutí“ z ciga-
rety, sa v zariadení automaticky zopne
elektronický obvod a fajčiar inhaluje okrem
iného aj jemu toľko potrebný nikotín.

Na rozdiel od bežnej cigarety, neobsahuje
elektronická cigareta látky, ako sú decht,
oxid uhoľnatý a podobne. Pritom práve
spomínané substancie obsiahnuté 
v bežných cigaretách, sú nebezpečné a
zdraviu škodlivé. Rozhodne tým prav-
daže nechceme tvrdiť, že fajčenie e-cig-
ariet je zdravé (ako tvrdia distribútori). 

Skôr chceme poukázať na to, že oproti
iným náhradám typu nikotínových ná-

plastí či žuvačiek, fajčiar zažíva rovnaké
pocity ako pri fajčení bežných cigariet.
Nemusí sa teda vzdávať svojho
obľúbeného rituálu, akým je napríklad
cigareta po jedle, či fajčenie ku káve.
Toto všetko každý fajčiar určite ocení,
najmä v súvislosti s pribúdajúcim tlakom
Európskej únie na obmedzenie fajčenia.

Nás „bežných“ smrteľníkov skôr v tejto
súvislosti zaujíma skutočnosť, že nám
po takto fajčiacom susedovi pravde-
podobne nenapáchne oblečenie ...!
A aké pravidlá musí dodržať fajčiar E-cig-
ariet ? V celku zrozumiteľné je,  že e-liq-
uidy si so sebou brať na palubu nemôže.
Tekutiny sú už svojim vzhľadom dosť
"podozrivé". Ale naplnenú e-cigaretu (ob-
sah atomizéru je približne 1,6 ml) môže. 
E-cigareta je riešením aj pre dlhé časy
čakania pri prestupoch, keď pauzy na
jednotlivých letiskách môžu predstavovať
aj niekoľkohodinové intervaly. 

Špeciálne „nedymiace“ cigarety pod
názvom Similar Smokeless Cigarettes
sú v súčasnosti na predaj na niektorých
linkách nízko nákladových spoločností.
Fajčiari si tak môžu vychutnať dávku
nikotínu inhaláciou z nezapálených cig-

ariet kedykoľvek počas letu, bez toho
aby porušili zákon či ohrozovali zdravie
spolucestujúcich. Balíček cigariet stojí
približne 6 Eur. Obsahujú špeciálnu
nikotínovú náplň, ktorú fajčiar šlukuje a
vzápätí vydychuje vodnú paru podobnú
cigaretovému dymu. Nie je to ale elek-
tronická cigareta, so špeciálnou vykurova-
cou špirálou, ktorá potrebuje nabíjať a je
podstatne drahšia. Podľa zlých jazykov,
najlepšie sa predávajú na letoch 
z Talianska, nasledovaného Veľkou
Britániou, Nemeckom a Francúzskom.
Naopak najmenší záujem prejavili
pasažieri zo Škandinávie.

Záverom nám ešte dovoľte pre istotu
poznamenať, že pri letoch v rámci EÚ nie
je množstvo cigariet obmedzené, pokiaľ
ide o cigarety pre vlastnú spotrebu. Pri
letoch do zahraničia alebo zo zahraničia
môže byť množstvo prepravovaných cig-
ariet obmedzené, väčšinou na 1 kartón
(200 cigariet). A pozor na zapaľovače!
Zapaľovače typu ZIPPO nie sú prípust-
né, nakoľko obsahujú vo svojich útrobách
aj benzín. 

Perličkou medzi informáciami na uve-
denú tému môže byť aj snaha spoločnos-
ti Ryan Air, v ktorej chcú poskytnúť
možnosť fajčenia aj počas ich letov.
Pasažieri by za pôžitok z cigarety 
v špeciálne prerobených toaletách zaplatili
tri eurá. 

A milý čitateľ, všimol si si, že sme sa 
v nami predkladanom texte vôbec neven-
ovali cene cigariet ? Ani sme nespomí-
nali ušetrené finančné prostriedky, ktoré
údajne ušetrí fajčiar ak prejde na e-cig-
aretu ? Dôvod je v celku jednoduchý.
Nám je to totiž jedno ...... My si totiž o spo-
jení fajčenia a potápania myslíme svoje!

Fajčenie cigariet na palube lietadla



Istria, rovnako ako
vody okolo ostrova
Vis, patria medzi hus-
tejšie koncentrácie

vrakov na Jadrane. Nielen u nás bola
dlhá zima, ale aj v Chorvátsku meškal
nástup novej sezóny. Vyberať záklaňu
sme si preto veľmi nemohli, pretože dr-
vivá väčšina z nich bola ešte zatvorená.
Nakoniec sme však mali šťastnú ruku.
Majitelia a prevádzkovatelia centra boli
síce z nemecko-rakúskeho prostredia,
ale našťastie sa nevyznačovali obťažu-
júcim puntičkárstvom, ale skôr príjem-
ným prístupom, korektnosťou a profe-
sionalitou.

Po tom, čo sme ešte v deň nášho prí-
chodu vyplnili všetky papierové for-
mality, sme skočili do vody priamo na
pláži pred základňou. Účelom ponoru
bolo pochopiteľne vyváženie a v prí-
pade našich „technikov“ aj prvá ostrá
skúška ich novučičko obstaraných
skútrov. Ponor to bol prekvapujúco do-
brý! Videli sme množstvo sépií a krabov,
akých už dolu na juhu veľa niet.
Dokonca sme si to mohli zapísať aj ako
vrakový ponor, keď Vodník objavil staršiu
veslicu pod vodou.

Na lokality, ktoré sú v pomerne značnej
vzdialenosti od pobrežia (70-80 min)
nás vozili dvoma druhmi plavidiel.
Staršia loď červenej farby, bola v zim-
ných mesiacoch evidentne využívaná
ako rybárske plavidlo. 

Hádam len naši „technici“ zostali prek-
vapení, ako málo miesta majú na lodi.
Ako tie ich všetky „krámy“ zavadzali a
aký je rozdiel medzi potápaním na
Guláške a na mori. Istotne bol pre nich
výstup na hojdajúce sa plavidlo po
úzkom rebríku, či príprava na
obmedzenom priestore dobrou školou.

Aj keď nás strašili zlou viditeľnosťou,
ponory na vrakoch sme si užili v pohode.
Pravdou však zostáva, že viditeľnosť aj
v rámci jediného dňa variovala od 5-6
metrov až po 15-17 metrovú. Postupne
sme navštívili vraky Hans Schmidt,
Coriolanus, Guiseppe Dezza a
samozrejme zostatky slávneho parníka
Baron Gautsch.

Všetky ponory sa začínali zostupom po
lane. Až na jednu výnimku, sme museli
čeliť na vrakoch ležiacim na otvorenej
vode pomerne značnému prúdeniu.
Potom sme sa už mohli predierať jed-
notlivými palubami, strojovňami, jedálňa-
mi ba aj kúpeľňami plavidiel, ktoré už
nikdy plávať nebudú. Zo živočíchov sme
niekoľkokrát videli veľké, takzvané
pavúčie kraby Maja Maja. Na „Gauči“
sme dokonca videli aj párik približne
polmetrových žralokov mačkovitých.
V druhej polovici nášho pobytu nám
naši sprievodcovia vymenili plavidlo za
prekrásnu potápačskú loď s veľkou
palubou a výborným rebríkom na
vyliezanie z vody. Nechýbal ani pries-
tranný kajutový prístrešok chrániaci nás
proti vetru.

Z hľadiska potápania mi utkveli v pamäti
najmä 3 príhod a skutočnosti: 

1. epizódka
Po tom čo sme skočili viacerí do vody
na jednej z bóji vraku Baróna Gautscha,
sme po započatí zostupu po lane
nadobudli pocit, že prúdenie akoby náh-
le ustalo a aj naša sprievodná loď zosta-
la stacionárne nad nami.....
.... v skutočnosti sa utrhlo lano na vraku
a my sme pekne v pohode driftovali
smerom k talianskemu pobrežiu......

2. epizódka
Pri ostrovčeku Banjoles sme potápali v
rozoklanej skale plnej tunelov, jaskyniek
a kaňonov. Vstup do jednej zaplavenej
chodby bol sprevádzaný neuveriteľným
buchotom a tlakom, ktorý sa prenášal
aj na naše bubienky ba aj pľúca. Tlak
sme vyrovnávali všetci ostošesť na-
priek tomu, že piest vytvorený vlnami od
určitého smeru, vytváral gigantický
ženúci prúd vody smerom do jaskyne.

3. epizódka
Keď sme sa priblížili k vraku Coriolanus
všimli sme si, že vrak „akosi žije“. Jeho
celý povrch sa „hýbal“. Kam sa len potá-
pač pozrel, mihotali sa mu pred mask-
ou malilinké, len pár milimetrov naras-
tené kraby. Boli absolútne všade, v
každej špáre, v každom záhybe plechu
a na všetkých povrchoch. Keď sme sa
na konci ponoru vracali po lane naspäť
k hladine, prúd bol tak silný, že sme sa
museli pridŕžať lana. Aj tento minimál-
ny kontakt však znamenal, že sme na
plavidlo priniesli milióny malinkých
krabov, ktorých sme sa zbavovali ešte
ďalšie desiatky minút ba ešte aj neskôr
pri sušení vecí v campe.

Medzi menej podstatné príhodičky pa-
trili:
- Mišov roztrhaný oblek 
......... nevie sa predierať útrobami vraku.
- Peťov a Andrejove grcanie na lodi 
.......... nevedia sa najesť pred ponorom.
- Vodníkova zlomená noha 
.......... nevie chodiť v priestoroch potá-
pačského centra.

Ale inak to bola veľmi vydarená akcia
na úvod sezóny. Športu zdar a potá-
paniu zvlášť !“

Na “Gauči” a ďalších vrakoch IstrieNa “Gauči” a ďalších vrakoch Istrie



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. 

K útesom St. Johns a Zabargad poplá-
vame z prístavu v Marsa Alam. logisti-
ka zájazdu predpokladá let Bratislava
- Hurghada a transfer autobusom do
Marsa Alam.

Pri našej ceste na juh sa dostaneme až
do trópov, pod zemepisnú šírku
Obratníka Raka. Charakterom pôjde
skôr o menej náročné potápanie sys-
témom Loď-Loď, prípadne v kombinácii
so Zodiakmi na osamelých útosoch.
Pre St Johns sú typické rozoklané reefy
s množstvom dier, jaskýň a kaňonov.
Okrem toho je na programe aj niekoľko
parádne strmých skalných stien.

Loď M/Y Lighthouse Miracle 1
Všeobecné údaje

Charakteristika: drevená 3 palubová
motorová jachta

Domovský prístav: Hurghada
Kapacita: maximálne 22 pasažierov, 2
divemasteri, 9 posádka

Technické údaje lode
Dĺžka lode: 31 m / 100 ft
Šírka lode: 8,3 m / 27 ft
Ponor pri polovičnej záťaži: 2 m / 6,5 ft
Výtlak: 270 t
Motory: MAN, 2 x 1150 hp
Rýchlosť: 11 kn/1600 rpm
Max. rýchlosť: 14 kn/2100 rpm
Palivová nádrž: 12.000 litrov
Vodná nádrž: 12.000 litrov
Zásobníky teplej vody: 2 x 150 litrov

Výbava plavidla
Generátory: 2x 55 kW PERKINS /24
hod./
Odsolovacie zariadenie: 2.500 l / den
Navigácia: RAYMARINE - gps, sonar,
radar
Satelitný telefón
Záchranné člny: 2x 25 osôb

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"
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.

A čo nepotápači

Safari na lodi v Červenom mori v pro-
tiklade s Jadranom znamená, že naši
hostia sú po celý čas na lodi. Len vo veľ-
mi ojedinelých prípadoch (skôr ide o
výnimky), sa môžu na chvíľu prejsť po
súši. Napriek tomu sa nemusia na plavi-
dle nudiť.

Ak si zrovna nechcú počas safari uro-
biť kurz potápania, môžu aspoň
šnorchľovať na jednych z najkrajších
terénoch sveta.

Aj z hladiny uvidia neuveriteľnú diverz-
itu života na koralovom útese. A ktovie
- prísť do tesnej blízkosti, múžu aj sku-
točne veľké živočíchy! Ak majú odvahu,
môžu skúsiť lyžovanie na lodi, či voze-
nie sa v kolese za motorovým člnom.
Posádka ich určite tiež rada priučí tajom-
stvám chytania miestnych rýb. A iní
možno ocenia relax, osobný MP3
prehrávač či dobrú knihu. A k tomu
výhľad, aký sa s tým doma asi porovná-
vať nedá......

20.-27. október 2013
Cena: 780 Eur plus letenka (cca 400
Eur)

Safari v Červenom mori k útesom St. Johns



Jestvuje toho vela, čo
musí potápač pod
vodou sledovať. Najmä
nováčikom spôsobuje

potreba monitorovania celého radu
prvkov ponoru značnú dávku stresu.
Pokúsme sa spolu zovšeobecniť as-
poň niektoré z nich. Čím zložitejší bude
ponor, tým komplexnejšie informácie
bude potápač potrebovať. Napriek to-
mu, jestvujú, určité charakterstické čr-
ty tejto časti ponoru.

Subjekty

Každý potápač, by mal sledovať pre-
dovšetkým svojho partnera a vedúce-
ho potápača na čele skupiny. Ale aj os-
tatných postačí vnímať aspoň periférne.
U svojho partnera/partnerov by mal vní-
mať ich polohu vo vode, spôsob pohy-
bu, pravidelné dýchanie a úkony ktoré
vykonávajú. V prípade Divemastera by
mal sledovať jeho vedenie ponoru, ori-
entáciu a spôsob komunikácie so
skupinou.
Prístroje

Monitoring parametrov ponoru v časoch,
keď nás pod vodou stráži elektronika,
je v podstate hračkou. Moderné počí-
tače udávajú aktuálnu hĺbku s pres-
nosťou na desatinu metra a čas ponoru
na sekundy presne. Komu to nestačí,
môže si nastaviť hĺbkový či časový
alarm, ktoré ho upozornia na uvedené
limity. 

Osobitne (v súvislosti s vyššie meno-
vanými parametrami hĺbky a času) by
mal potápač monitorovať svoj dekom-
presný štatút a sledovať aktuálnu hod-
notu času NDL (No-Decompressin
Limit). Aj v tomto prípade sa môže
spoľahnúť na skvelého elektronického
pomocníka na svojom zápästí.

Čoraz viacej potápačov používa počí-
tač s funkciami kontroly a záznamu
tlaku. Aj v tomto prípade je možné si nas-
taviť minimálny tlak, pri ktorom začne
počítač dosť intenzívne protestovať. 
Pochopiteľne však, aj my zdieľame ná-
zor, že trojicu parametrov hĺbka-čas-
tlak by mal potápač aj napriek čoraz
dokonalejším prístrojom v pravidelných
intervaloch monitorovať.

Terén

Potápač, by mal počas ponoru kontin-
uálne sledovať okolitý terén a všetky
znaky prírodnej navigácie. Mal by
neustále konfrontovať plán ponoru s je-
ho reálnym priebehom a trasou. Mať
kontrolu nad ponorom, znamená pre
potápača vedieť v každom jeho okami-

hu, kde sa práve nachádza a ktorým
smerom postupuje. Zaujímať by ho mali
smery prúdov, vlny, poloha slnka (mesi-
aca), charakter dna, lom svetla ba aj typ-
ické živočíchy. 

V neposlednom rade je to tiež poloha
doprovodného plavidla, či najkratší smer
a vzdialenosť plávania späť na potá-
pačskú základňu na brehu.

Esencia

Každý ponor by mal mať svoj cieľ. Môže
ním byť objavovanie miestnej fauny či
flóry. Alebo je záujmom potápača skú-
manie tajomstiev nejakého vraku či
jaskyne. Ale rovnako ho môže napĺňať
sledovanie bizarných kontúr skalných út-

varoch či fascinujúca hra svetla a tieňov
v podivne sfarbenej vode. Alebo hoci aj
okukovanie tej (toho) skvele formovanej
(formovaného) Divemasterky
(Divemastera) v tom novom obleku!

Monitoring počas potápania predpok-
ladá, že okrem sledovaní všetkých
možných parametrov ponoru v rámci
zásad bezpečného potápania nez-
abudneme na to, kvôli čomu sme sa
vlastne pod vodnú hladinu zanorili. 

Prajeme všetkým vyznávačom potá-
pania čistú vodu a krásne zážitky zo
Sveta Ticha !

Monitoring počas ponoru





V našom potá-
pačskom centre plníme fľaše vysokoka-
pacitným kompresorom Bauer. 

Čistý vzduch

Renomé špičkového výrobcu z
Nemecka a elektronický regulačný sys-
tém SECURUS s plnou automatizá-
ciou, sú dostatočnou zárukou kvality
stláčaného vzduchu. 

Pre čistenie vzduchu využívame fil-
tračnú „patrónu“ P-41, ktorá sa úspešne
využíva napríklad aj v amerických ves-
mírnych raketoplánoch. Vzduch, ktorý
plníme znesie najvyššie kritéria čistoty
a ako taký môže byť považovaný za
„uhľohydrátov zbavený“, čo má význam
pre ďalšie miešanie potápačských zmesí
Nitrox a Trimix. 

Vyjadrením garancií jeho čistoty sú
pravidelné kontrolné prehliadky servis-
ným centrom s príslušným oprávnením.

Nitrox

Kyslíkom obohatený vzduch „Enriched
Air Nitrox“ vyrábame v našom centre
metódou zmiešavania na základe par-
ciálnych tlakov jednotlivých zložiek zme-
si. Dokážeme produkovať mixy „od no-
va“ (do prázdnych fliaš), ako aj domieša-
vaním do už existujúceho množstva.

Nitrox vyrábame striktne len miešaním
medicinálneho kyslíka, pričom rozhodne
odmietame používanie technického O2.
Pri odbere fľaše zákazníkom si
vyhradzujeme právo kontroly certifiká-

tu Nitrox Diver  (EANx Diver, Potápanie
s Nitroxom, atd...... potápača a potvr-
denie o  „kyslíkovej čistote“ pred-
kladaných tlakových nádob.

Kyslík

Vzhľadom ku skutočnosti, že v našom
centre ARONNAX nevlastníme kys-
líkový kompresor (booster), sme od-
kázaní len na spádové prepúšťanie zo
zásobných (väčších) fliaš do potá-
pačských fliaš konečného spotrebiteľa. 

Pri vyprázdňovaní kyslíkových zásob-
níkov touto metódou, zostáva pocho-
piteľne časť kyslíka nevyčerpateľná.
Koncový tlak tak býva zvyčajne 150
bar.

Trimix

Aj v prípade výroby zmesí trimixu, použí-
vame metódu zmiešavania na základe
parciálnych tlakov jednotlivých zložiek
zmesi.

Fľaše s héliom nedržíme pre vysokú
nadobúdacú cenu skladom štandardne,
ale len v prípadoch, keď realizujeme
intenzívnejší výcvik v kurzov technick-
ého potápania alebo sa pripravujeme na
expedíciu s hlbokými ponormi.

Argón

Inertný plyn argón, používame
vzhľadom pre jeho hustotu a tým aj mi-
moriadne tepelne-izolačné vlastnosti
ako náplň do suchých potápačských
oblekov. Na plnenie do menších fliaš

používame metódu kaskádovitého
prepúšťania z hlavných zásobníkov,
preto koncový tlak býva zvyčajne 150
bar.

Úplné cenníky plnenia plynov nájdeš
na našej webovskej stránke.

Plníme vzduch, Nitrox, Trimix, kyslík aj argónPlníme vzduch, Nitrox, Trimix, kyslík aj argón



Poloha: J strana os-
trova Trstenik
Hĺbka: 21 – 25 m
Ponor je svojou

hĺbkou a čiastočne uzavretým
priestorom a možnosťou skalenia dna
určení predovšetkým pokročilým a
technickým potápačom
Zaujímavosti: jaskyňa s veľkou vstup-
nou kavernou 

Ide o náročné potápanie v morskej
jaskyni, pri brehoch ostrova Trstenik. S
našim člnom zakotvíme na identickom mi-
este, z ktorého zvykneme potápať ďalšiu
skvelú lokalitu – Canyon.

Po náplávaní si južným smerom, dno
pomerne rýcho dosiahne hornú hranu
steny v 11-12 metrovej hĺbke. Pod ňou sa
nám už otvorí amfiteáter vchodu do
jaskyne. Jeho vstupné rozmery dosahu-
jú šírky približne 10 metrov a výšku min-
imálne 7 metrov, pričom vstupný portál
sa smerom nahor zužuje. Dno pri vstupe
do kaverny sa nachádza na úpätí steny
približne v 24 metroch.

Po prekročení prahu jaskyne sa priestor
po približne 15 metroch na obe strany
rozširuje a vytvára prekrásnu oválnu kav-
ernu s odhadovaným priemerom 35 –

40 metrov, čo je pochopiteľne celkom
mimo dosah bežných potápačských svi-
etidiel. Kaverna sa rozširuje aj smerom
nahor a vytvára svetlú výšku takmer 10
metrov. Ak chceš nájsť jej najhlbšie
miesto, hĺbkomer sa ti v severovýchod-
nom rohu kaverny ustály na 28 metroch.

Podobne ako v iných morských jaskyni-
ach, aj v tejto je možné pozoovať tajný
svet krabov a ďalších člankonožcov. Ryby
tu ovplyvnené priestorom plávajú často
dolu hlavou, čo trocha mätie po-
zorovateľov v potápačskom výstroji.

Ďalšie bádanie v útrobách jaskyne je
určené len skúseným jaskynným potá-
pačom. Priestor pokračuje smerom na zá-
pad pomerne širokou chodbou s
priemerom cez 6 metrov, takmer ideálne
oválneho prierezu. Po približne 50
metroch sa koridor stáča doprava. V tých-
to miestach sa tiež zužuje, až celkom na
konci vytvára len úzku puklinu. Bohužial,
pravdepodobne bez perspektívy progre-
su v ďalšom bádaní. Použitie navijaku a
ďalších jaskyniarských techník je v tých-
to partiách Krokodýla esenciálne, nakoľko
už ide o zónu bez svetla prenikajúceho
od vchodu z jaskyne.

Celková dĺžka známej časti jaskyne od

vchodu dosahuje približne 125 metrov.
Takmer v celom priestore jaskyne, je jej
dno pokryté jemným pieskom, ktorý môže
neopatrný potápač rozvíriť a v zhoršenej
viditeľnosti si skomplikovať cestu späť
na otvorenú vodu.

Po opustení jaskyne
odbočíme smerom dopra-
va na západnú stenu. Jej
hĺbka tu dosahuje hodne
cez 40 metrov. Po vypršaní
dusíkových limitov, či zužu-
júcej sa zásoby plynov sa
s sprogresom do menšej
hĺbky postupne vrátime k
nášmu člnu v zátoke os-
trova. 

Bezpečnostnú, či prípadne
vynútenú dekompresnú za-
stávku si môže potápač
spestriť kŕmením rýb či po-
zorovaním chobotníc a
ďalších potvoriek.

A záverom ešte poznám-
ka k názvu jaskyne. Na mi-
este, kde sa stráca dené
svetlo a začína sa už

náročný speleopotápačský terén (a teda
bod, z ktorého by sa mal sviatočný jaskyn-
ný potápač obrátiť späť), sme umiestnili
gumeného krokodýla….. 
.

Lokalita - Crocodille Cave 



Ako
stárnem 
s potápaním

Čas je neúprosný. A hoci nás na fyzike
učil, že každému plynie rovnako, všet-
ci zo skúsenosti vieme, že tomu tak nie
je. Je rozdiel, ako beží čas pri výstupe
na hladinu s minimálnou zásobou vzdu-
chu, či ako sa vlečú tie 3 minúty na
bezpečnostnej zástavke v chladnej
vode, keď už ťa intenzívne tlačí mechúr. 

Ale nie o takomto plynutí času som 
chcel písať. Mám na mysli skôr kom-
plexnejší pohľad na vec problematiku.
Pre môjho syna, predstavuje 2 mesačné
obdobie prázdnin stále ešte významný
kus, či podiel z celkovej dĺžky jeho živ-
ota. Pre mňa už aj medziolympijský 4
ročný cyklus predstavuje len akési “pre-
frngnutie” hodiniek popod nos. A naj-
horšie je, že ten môj ciferník ktosi
roztáča stále rýchlejšie a rýchlejšie. 

Ale teraz na potápačskú tému. O tom,
ako sa mi nožnice vekového pomeru (to
znamená môj vek a priemerný vek
našich potencionálnych kurzistov) stále
roztvárajú, som už v niektorom úvodníku
písal. Aj to ako boli najskôr starší, po-
tom rovnocenní a teraz vyzerajú ako
sopliaci. Všimol som si však pár iných
skutočností.

Napríklad také počítače.  Celý svoj potá-
pačský život som nosil hodinky, neskôr
počítač na zápästí pravej ruky. Na ľavú
som si dával kompas. A tak som si
zvykol pod vodou zaujať polohu s po-
hodlne spojenými rukami, pričom som
skvele videl na oba prístroje. V posled-
nom období sa ale situácia akosi zme-
nila. Na inštrumenty už tak dobre nev-

idím. Ktosi mi stále mieša vodu pred no-
som a číslice a písmená na ich disple-
joch sú rozmazané. Keď si chcem odčí-
tať údaje z ktoréhokoľvek prístroja,
musím si rozpojiť ruky a vystrieť pažu.
To ešte ide, len sa tak trochu obávam
čo bude neskôr, keď to už nebude stačiť.
Vraj pomôže dlhšia HP hadica s počí-
tačom a kompasom v spojenej  kon-
zole….

Alebo taký Nitrox. Keď som ako prvý
slovenský inštruktor potápania s EANx
vyčistil prvé fľaše pre používanie s kys-
líkom obohatenými zmesami, opatril
som ich (ako bolo vtedy štandardom)
nálepkami “Nitrox”. Keď som vtedy re-
alizoval kurzy, miešal som svojim štu-
dentom zmes, no v rámci šetrenia kys-
líkom som si do svojej, taktiež s nálep-
kou, púšťal len vzduch. 

Dnes sa situácia zmenila. Keď som
nútený dolu na našej základni na Korčuli
niekedy absolvovať 3-4 ponory hoci aj
len v stredných hĺbkach, nenápadne a
potajomky si vzadu tak, aby ma nikto
nepristihol pripúšťam do svojej fľaše
(pravda - bez nálepky) kyslík a prilepšu-
jem zmes. Výsledkom je, že večer nie
som až tak strašne dobitý…..

Alebo čosi o fľašiach. Predtým, keď
som sa venoval “Hard Core” technick-
ému potápaniu, som aj so setom 2x18
a s niekoľkými stage fľašami po bokoch
vyliezol na Košariskách po briežku na-
hor k autám. Neskôr to bolo len aj v
súčasnosti “moderné” dvojča 2x12.
Teraz mám desinky a pochopiteľne
ubudlo aj stagov. Ale vážne sa za-
oberám myšlienkou, že si poskladám
takú sexi zostavu 2x7 litrov….

Záver príbehu nájdeš na: www.
scuba.sk/humor/poviedky_starnem.php

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

Ponor sa vždy oplatí plánovať...

Potrebuješ zlepšiť vyvažovanie ak:
• Si na konci ponoru pri hľadaní výstupového lana na ceste späť závislý na
oblačnej stope zvíreného sedimentu, ktorý si spôsobil pri plávaní cestou tam 
• Ešte stále tvrdíš, že nepotrebuješ plutvy, pretože sa s nimi obtiažnejšie chodí
po dne 
• Sa vieš „zavesiť“ vo vode jedine na hladine
• Sa pri výstupe vynoríš po vyplávaní na hladinu až do pol pása 
• Potrebuješ 50 bar plynu na dýchanie a 150 bar pre kompenzátor vztlaku 
• Nosíš v trópoch celý oblek preto aby ťa pri predieraní sa cez útes nedorezali ko-
raly 
• Si si istý, že si šiel do vody na 1 ponor a počítač ti zaznamenal až 
• Si myslíš, že zostať s neutrálnym vztlakom vo vode, znamená „bojovať“ so svo-
jim partnerom

zaslal Ďuri



Termín:
31.8.-7.9.2013 
Cena: 490 EUR

Plavby spojené s potápaním organizu-
jeme v našej spoločnosti už od roku 1995
a v Chorvátskej časti Jadranského mo-
ra sme skutočne "ako doma". Dôkazom
je viac než 2 000 spokojných pasažierov
našich plavieb. S posádkou lode Bodul
spolupracujeme už od roku 1995. Okrem
potápačských, organizujeme tiež plavby
detské, cyklistické aj pre vyznávačov
morského kajakingu. 

Charakteristika potápačských plavieb

Na týchto plavbách sa primárne potápa.
Najčastejšie 2-3 razy denne. Celý pro-
gram, trasa plavby, podávanie stravy aj
spôsob prenocovania sa podriaďuje potá-
pačským cieľom. Na lodi sa zvyčajne
vytvorí pravá "potápačská" atmosféra,
vhodná na získavanie praxe a nových
skúseností či vyšších potápačských kval-
ifikácií.  

V cene je:
ubytovanie na 7 nocí v 2-lôžkových ka-
jutách, týždenná plavba, strava formou
plnej penzie, prístavné poplatky, posád-
ka, pohonné hmoty.
V cene nie je:
pobytová taxa = 14 Eur, doprava, ces-
tovné ani potápačské poistenie, potá-
panie, vstupné do národných parkov a
chránených oblastí.

Cena za potápanie

Na Bodule platíme len za reálne usku-
točnené ponory. Cena za ponor bude
upresnená v mesiaci február. V cene
bude započítané plnenie fliaš vzduchom,
brífing a potápačské povolenia. Na lodi
Bodul nie je možné si prenajímať fľaše,

ani potápačské závažia.

Loď M/Y Bodul

Bodul je drevená 3 palubová motorová
jachta s domovským prístavom v Splite.
Je to loď s dlhodobou tradíciou a
skúsenosťami s nautickým turismom v
Chorvátsku. Ústrednou postavou lode je
dvojica Otec (Ljubo) a syn (Marinko)
Jakasovi, ktorí sú majiteľmi plavidla.
Kapacita Bodulu je maximálne 28
pasažierov, 2 divemasteri a 5 členná
posádka.

Ubytovanie

Kajuty sa nachádzajú na všetlkých troch
palubách. Na hornej palube je 6 kajút s
poschodovými posteľami, s WC a umý-
vadlom. Na hlavnej palube sa nachádza-
jú 4 kajuty, s posteľami na identickej
úrovni, WC a umývadlo. V podpalubí je
ďalších 5 kajút s posteľami na rovnakej
úrovni a WC. Všetky kajuty sú vybavené
odkladacou skrinkou, a poličkou. 

Spoločné stravovanie.

Jedlá sa na lodi podávajú tri razy denne.
Raňajky sú takzvané "kontinentálne":
chlieb alebo pečivo, maslo, med, džem
a vajíčka, syr či salám. Nechýbajú nikdy
džús, čaj alebo káva. Obed sa skladá z
polievky, hlavného jedla a zákusku či
ovocia. Na večeru sú často podávané
špeciality z chorvátskej kuchyne ako aj
ryby a ďalšie morské živočíchy. Nikdy
nechýbajú zeleninové prílohy.

Nápoje k obedu a večeri, nie sú v cene
zájazdov. Pasažieri si ale môžu za úhradu
objednať v lodnom bare bežné nealko-

holické nápoje (Cola, Fanta, Sprite). Pre
lepšiu náladu potom aj pivo, víno, či mi-
estne nápoje, akými sú: Rakija, Travarica,
Pelinkovac, Orachovac.

Ďalšie priestory lode

Centrom lode a miestom spoločného
stravovania je priestranný salón. Je vy-
bavený televízorom a malou audiovežou.
K dispozícii sú tiež karty, šachy a ďalšie
spoločenské hry. Kto má radšej čerstvý
vzduch a výhľad na more, nájde útočisko
v prednej časti hlavnej paluby. Pohodlné
sedenie, chládok vytvorený pergolou pri-
am nabádajú na popoludňajšiu siestu.
Populárne sú tu najmä podvečerné
posedenia pri západe slnka a fľaše
Graševiny - miestneho vína. Aj zadnáčasť
hornej paluby poskytuje pohodlie sede-
nia na mäkkých matracoch. Po zotmení,
sa tu pri svite mesiace či mihotavom sve-
tle prístavu vedú rozhovory na témy od
výmyslu sveta. Predná časť hornej palu-
by síce nie je krytá pred slnkom, ale večer
poskytuje miesto na spoločné večierky
pasažierov. 

Čo zažijeme počas bežného dňa

Na rozdiel od safari v Červenom Mori, má
plavenie sa po vlnách Jadranu oveľa
pokojnejší charkter. Zvyčajne sa do sý-
tosti vyspíme. Vstáva sa tak, aby náš
hosť stihol raňajky do 9:00. Potom sa
vypláva z prístavu či zátoky (podľa toho
kde Naval nocoval) a zamieri sa na miesto
prvého ponoru dňa. Potápa sa medzi
11:00 a 13:00. Nasleduje obed a všeobec-
ný pokoj a sieta na lodi. Po nej sa Šće-
dro presunie na lokalitu druhého ponoru.
Ten sa skončí väčšinou okolo 17:00. 

Noc na lodi

Po popoludňajšom ponore, sa loď pre-
sunie do prístavu, čo umožní našim
hosťom vyraziť po večeri do ulíc niek-
torého mesta, či prístavnej osady za
účelom spoznávania mediteránskej
kultúry. Ak je v ten deň plánované aj
nočné potápanie, zamierime s loďou do
zátoky, v ktorej aj prenocujeme.
Romantika s hviezdami, je v takom prí-
pade zaručená a priam nabáda na preno-
covanie na hornej palube pod holou oblo-
hou. K tomu gitara a zopár clivých tónov....

Trasa našej plavby

Plaviť sa budeme k ostrovom a útesom
strednej Dalmácie, jednej z najslnečne-
jších častí jadranského pobrežia.
Zvyčajne zo 7-mich nocí na palube,
strávime 4-5 v mestách a 2-3 v zátokách
na kotve, či vyviazaný lanami o brehy.
Našim domovským prístavom a miestom
naloďovania sa bude mesto so
starobylým prístavom – Trogir, neďaleko
chorvátskej metropoly Split. Trasa plav-
by sa prispôsobí našim chutiam, počasiu
a rytmu potápania. 

Safari na lodi BODUL s lacným potápaním



Aronnaxáčik je späť vo vode

5 tipov na akcie centra Aronnax - leto 2013
Nočný ponor na Slnovrat, Guláška
Piatok 21. jún 2013
A zasa je tu „Slnovrat“. Pre nás, znamená najkratšia
noc v roku 2013 skvelú príležitosť ako z nej ešte kúštik
odrezať. Tento rok 21. 6. pripadol na piatok, čo zna-
mená, že zostaneme na jazere Guláška aj stanovať, a
„oslavovať“ začiatok leta. Pozývame všetkých!

Potápačský minitábor na Senci
Víkend 22.-23. jún 2013
Minitáborom nazývame náš stanovací víkend hneď po
letnom slnovrate. Budeme campovať na jazere Guláška,
potápať sa, plniť úlohy „doplnkových“ ponorov v rámci
kurzu Advanced Diver. A mimo to priúčať tajom potápa-
nia naše deti a ďalších rodinných príslušníkov. 

Základňa v Priščapaci, Ostrov Korčula
Leto 2013
Aj v tomto roku otvárame 15. júna sezónu v našom
Potápačskom centre Priščapac na ostrove Korčula.
Skvelé potápanie, ochotný personál a zodpovední in-
štruktori Vás všetkých pozývajú na jedno z najkrajších
miest na Jadrane. 

Hlboké potápanie v Hegyeshalom.
Sobota 27. júl 2013
Raz ročne chodíme „skontrolovať“ vodu v neďalekom
Hegyeshalome v Maďarsku. Je to len kúsok za hranica-
mi. Čaká nás tam „hlboký“ ponor až do 30 m v doprovode
našich skúsených inštruktorov. Zapožičiame termálne do-
plnky, vysokokapacitné fľaše aj svietidlá.

Plavba s deťmi. Chorvátsko
Týždeň od 28. jún - 5. júl 2013

Už tradičná plavba otcov a detí v štýle „ S tebou mne
baví svět“. Aj keď nám naši šráci trocha vyrástli (veď sa
jedná už o 6 ročník) vyplávame aj v tomto roku na
Jadran z prístavu Trogir. V pláne je: windsurfing, potá-
panie a skútrovanie. Menej elektroniky a viac vody! 

Máme radi svojho tr-
paslíka - “Aronnaxáčika”.
Najskôr sme ho kedysi
pred 10-timi rokmi

slávnostne ponorili. Po tom, čo nás “vy-
hnali” z polostrova na Guláške, sme
ho dlho hľadali a napokon vytiahli.
Jeden celý rok oddychoval na záhrade
pri Domčeku Aronnax. Až sme ho znovu
obliekli do “dúhových” farieb (to aby
bol dobre pod vodou viditeľný).
Istotne si domyslíš, čo nasledovalo po-
tom. Znova šiel do vody. Teraz sa na nás
usmieva z návršia v hĺbke 8 metrov.
Vždy keď plávam naokolo, pohladím
ho po špicatej čapici ba aj niekedy
vyťahám za nos.
Ak ho budeš hľadať nie je ďaleko od
“Zvona” na Guláške. A prezradíme, že
k nemu vedie aj lajna......


