
Okt. 2013 Potápačský občasník

Novinky 
z prostredia
potápačského 
centra a klubu Aronnax

ZAČÍNA  TO  BYŤ  ČUDNÉZAČÍNA  TO  BYŤ  ČUDNÉ

Opäť ScubaBurza v AronnaxeOpäť ScubaBurza v Aronnaxe
Po období 2 rokov, opäť organizujeme
v priestoroch nášho potápačského cen-
tra veľkú „ScubaBurzu“. 
Na Domčeku Aronnax, Líščie Nivy 21
v Bratislave, si môžeš v sobotu 12. ok-
tóbra v čase od 10 – 13:00 kúpiť –
predať – vymeniť niektorú súčasť výstro-
ja z druhej ruky, ktorá ti ešte chýba. 
Svojim zákazníkom a priaznivcom tým-
to umožňujeme sa dostať k potá-
pačskému výstroju za výhodnú cenu. Na
druhej strane mnohým pomôžeme sa
zbaviť materiálu, ktorý mu doma pre-
vyšuje. 

Keď som minule viedol ponor cez okraj
strmej steny, tak som sa na jej hrane
obzrel. Mojim úmyslom bolo skontrolo-
vať si členov skupiny a vymeniť si ešte
raz pred zostupom do hlbiny signál O.K.
Takmer som sa však zľakol! Za mnou
neboli ako kedysi, za sebou plávajúce
dvojice, v prípade ktorých by som už na
prvý pohľad videl kto ku komu patrí, ale
akási široká „rojnica“ 7-mich potápačov.
Každý z nich mal v jednej ruke foťák či
iné záznamové médium. V druhej mali
svetlo, či (kriste pane) ďalšiu kameru!
Len ťažko mi mohli opätovať signál !?

Aj čakať by bolo asi márne. Ani jeden
sa nedíval dolu na fascinujúcu scenériu
steny, lámajúcej sa nadol. Namiesto to-
ho žmúrili na miniatúrne hľadáčiky či dis-
pleje svojich hračiek. Navzájom sa v
záujme „čistého“ záberu predbiehali a
len toho 8. neboráčika (istotne len zabu-
dol svoj aparát na základni) nechali
vzadu. Naháňali ma, tlačili vpred, uhýbali
bokom od steny, či ešte horšie padali
prirýchlo nadol. Nevediac počas svojho
čo skôr, vyrovnávať tlak alebo prifuko-
vať vzduch do kompenzátora vztlaku.
Začína to byť čudné.     Robert Korim

Symbolické vstupné vo výške 2 Eur, je
jednotné pre pre kupujúcich aj predá-
vajúcich. 
Burza potom až do večerných hodín
pokračuje post-sezónnou párty, spoje-
nou s premietaním a chválením sa svo-
jimi potápačskými úspechmi z obdobia
uplynulého leta.
V ponuke bude tiež kompletný výpredaj
potápačského materiálu a techniky
školy/požičovne nášho centra, použí-
vanej v sezóne 2013. Výber je pestrý a
ceny primerané.

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

SLOVENSKÝ  POTÁPAČSKÝ PORTÁL

Na nami moderovanej interne-
tovskej stránke SCUBA.SK

nájdeš užitočné rady, ktoré tvoje
potápanie urobia zábavnejším
ale najmä bezpečnejším. Jej

súčasťou je aj sekcia SCUBA
RESCUE venujúca sa technike

potápačskej záchrany a riešeni-
am zložitejších situácií na hla-
dine aj pod vodou. Nájdeš tu

všetky dôležité kontakty a tele-
fónne čísla. Navštív najobsiažne-
jší slovenský potápačský portál:

www.scuba.sk

scuba.sk
www.
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Miesto konania:
Klub Aronnax,

Líščie Nivy 21, 821
08  Bratislava

Čas:  sobota 16. november 2013
Vstupné: 15 Eur 

Kapacita: 40 miest

Spôsob prihlásenia sa: 
e-mailom na centrum@aronnax.sk 

Každý rozumný človek sa snaží, aby bol
pri svojom osobnostnom či profesijnom
rozvoji a samovýchove, schopný sa
poučiť z chýb iných a nie svojich vlast-
ných. V reálnom živote sme aj napriek
tomu často krát svedkami toho, že špor-
tovci (potápačov nevynímajúc) neustále
opakujú chyby druhých.

Na jar sme v našich priestoroch (veľmi
úspešne) zorganizovali populárno-
náučný seminár na tému CHLAD  V
POTÁPANÍ. Zúčastnilo sa ho viac než
40 poslucháčov a 7 lektorov.

Primárnym cieľom seriálu našich semi-
nárov v Klube Aronnax, je vždy pre-
vencia a zvýšenie bezpečnosti potá-
pania. V jeho ďalšom diely s titulom
„NEHODY  V POTÁPANÍ“ sa budeme
za účasti domácich aj zahraničných lek-
torov snažiť:

- pomenovať najčastejšie príčiny ne-
hôd v podmienkach potápania v
Strednej Európe

- poukázať na mentalitu slovenských
potápačov, úroveň ich výcviku a zvyk-
losti na príkladoch reálnych potá-
pačských príbehov

- rozobrať technické možnosti štan-
dardne používaného výstroja v súvislosti
so vznikom zložitých situácií na hladine

aj pod vodou

- analyzovať časový priebeh a obsah
ďalších článkoch reťazca záchrany na
skutočných príkladoch skutočných
udalostí 

- naznačiť ideálne cesty zlepšenia
bezpečnosti potápania na Slovensku.

Predbežný pogram seminára: 

9:50
Administratíva, privítanie, otvorenie
semináru
10:00  – 13:00
I. časť prezentácií

Obedňajšia prestávka

14:00 – 17:00
II. časť prezentácií
17:00
Ukončenie semináru

Konkrétny a detailný program pred-
nášok a prezentácií, bude upresnený na
základe potvrdení účasti lektorov. Podľa
predežných rokovaní sa však môžeme
tešiť  na prezentácie zo sveta potá-
pačskej vedy, fyziológie aj špeciálnej

oblasti hyperbarickej medicíny. 
Rozoberieme osobitosti nehôd pri nády-
chových formách potápania aj riešenia
zložitých situácií počas ponorov v jasky-
niach a ostatných typov potápania z
prostredia technical diving.
Na záver zbehne panelová diskusia,
ktorá pokryje ešte ďalšie témy, na ktoré
nezostalo v programe seminára čas.

Lektorský kolektív

Podľa predbežných prísľubov sa
môžeme tešiť na lektorov:
- Prof. MuDr. F Novomeský /CZ
- MuDr. D. Skoumal /CZ
- Ing. M. Piškula /CZ
- P. Kubička /SK
- J. Zelenák /HU
- J. Figura /SK

Seminár: NEHODY  V  POTÁPANÍSeminár: NEHODY  V  POTÁPANÍ



SEZÓNA - LETO  2013  NA  NAŠEJ  ZÁKLADNISEZÓNA - LETO  2013  NA  NAŠEJ  ZÁKLADNI
Prišćapac - ostrov Korčula, ChorvátskoPrišćapac - ostrov Korčula, Chorvátsko



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).

Potápanie vo vodách okolo ostrova Malta



V poslednom období
sa potápačský priemy-
sel pomerne intenzívne
vychyľuje k forme

rodinnej dovolenky, keď sa takzvaný “fa-
mily diving” stáva čoraz populárnejším.
Prirodzene, že tomuto trendu sa čoraz 
viac prispôsobujú prevádzkovatelia potá-
pačských základní, plavidiel aj centier
vodných športov. V portfóliu ich služieb
sa takto objavujú rôzne vstupné potá-
pačské programy (Discover diving,
Introductory dives) aj kurzy pre deti
(Future Buddy, Junior Diver….).

Každý kto má deti istotne potvrdí, že do-
volenka so svojimi ratolesťami sa dosť
podstatne odlišuje od sólového výletu za
potápaním, alebo účasti na lodnom sa-
fari vo dvojici. Napriek tomu, zábava sa
s príchodom detí nestráca. Naopak,
dostáva sa do kvalitatívne vyššieho “le-
velu”. Aj v tomto prípade rozhodne platí,
že neočakávateľné ľahšie prekoná
pripravený jedinec.  Cestovanie lietadlom
môže byť pre deti zábavné a vzrušujúce
alebo aj stresujúce. Nie je jednoduché pre
ne vydržať na jednom mieste po dlhú
periódu letu. Pokúsme sa preto v nasle-
dujúcich riadkoch zovšeobecniť niekoľko
dobrých rád, ako našim potomkom čo
najviac uľahčiť cestovanie a (nalejme si
čistého vína) čo najmenej počúvať zná-
mu vetu: “KEDY  TAM  UŽ  BUDEME ?”

Plánovanie

Je potrebné si uvedomiť potreby “malých
ľudí”, ktoré vyplynú z ich:
- veku a telesných proporcií
- záujmov 
- temperamentu a ďalších znakov ich os-
obnosti.
Preto istotne neprekvapí tvrdenie, že na
cestu lietadlom s deťmi je potrebné sa
pripraviť ako do bojovej akcie.

Verbálna príprava

Doporučujeme, aby si spolu s deťmi as-
poň v hrubých rysoch prebral charakter
pripravovaného výjazdu. Deti tak dostanú
(primerane svojmu veku a vyspelosti)
určitú predstavu o tom, čo môžu očaká-
vať a na čo sa tešiť. Pochopiteľne, že
sľubujeme len “splniteľné” ciele a istoty.
Inak, sa táto verbálna príprava môže
ľahko otočiť proti nám. Vysvetli im čo ich
čaká, aké kontroly, aké postupy bude ap-
likovať letecký personál. Nezabudni ani
na turbulencie a vyrovnávanie tlaku 
v ušiach. Ratolestiam treba vysvetliť, že
všetky ich hračky, ruksaky a prikrývky
musia prejsť rontgenovou kontrolou. A že
ich otcovia a mamy budú vyzvané aby sa
vyzuli. Ale súčasne im zdôrazníme, že
rodičia nebudú nikdy žiadaní o čokoľvek,
čo by ich separovalo od ich detí.

Na letisku

Vyhýbaj sa chaosu včasným príchodom
na letisko. Vyberaj si aerolinky, ktoré
ponúkajú miestenky na konkrétne
sedadlá. Detváky tak budeš môcť posadiť
k oknu, z ktorého budú pozorovať zem z
výšky. Pamätaj tiež na skutočnosť, že v
prípade niektorých spoločností nesmú
deti sedieť v priestoroch núdzových vý-

chodov z lietadla. Čakanie na odlet sa dá
deťom skrátiť na mnohých väčších
letiskách v herniach a v špeciálnych
priestoroch pre malých cestovateľov.

Tlakové zmeny v kabíne

Ak tvoje deti mali v minulosti problémy s
tlakmi v stredoušných či v prínosných
dutinách, radšej prekonzultuj ich stav s
vašim pediatrom. Určite ti doporučí vhod-
ný medicínsky prostriedok, ktorý im uľahčí
s ich vyrovnávaním. Do lietadla si zober
dostatok cukríkov a žuvačiek. U malých
detí rovnako poslúžia cumlík, či fľaška s
nápojom s koncovkou na sanie tekutín. 

Detská sedačka

V niektorých aerolíniách je zavedeným
pravidlom, že deti do 18 kg hmotnosti, mu-
sia v lietadle sedieť v špeciálnej sedačke.
Ubezpeč sa, že letuška tento fakt zo-
hľadní a pripraví sedačku. 
POZOR, napriek uvedenému pravidlu,
sa pri ceste niektorými lokálnymi
aerolinkami môže stať, že bude povin-
nosťou rodiča si ju priniesť so sebou! 
V takom prípade nezabudni, že šírka
sedadiel v triede “economy” je približne

41 cm a sedačka musí byť opatrená CE
certifikátom! Najlepšie, ak je sedačka
spôsobilá pre použitie v motorových
vozidlách a lietadlách.

Pohodlie

Pochopiteľne deti sú živé a neobsedia na
mieste “len tak”. V neľahkej úlohe pri ich
“umiernení”, pokuse o spánok v prípadoch
keď vás čaká časový posun, alebo inom
odpočinku ti pomôže trik s ich vlastným
vankúšom a prikrývkou. V kabínach li-
etadiel býva občas pekelná zima.

Trávenie a detský apetít

Najlepšie je, ak deti cestujú s plným žalúd-
kom ale s prázdnym mechúrom.
Každopádne oriešky a sóda, ktoré sa v
prípade niektorých krátkych letoch podá-
vajú, ich  pravdepodobne dostatočne
neuspokoja. Preto im nezabudni pribal-
iť ich obľúbené pochutiny, ktorých
konzumácia deťom skráti cestu. Ak im
balíš sendviče či iné jedlo, vyhýbaj sa
hliníkovým alufóliam, ktoré zbytočne
“dráždia” detektori kovov. Radšej sa drž
uzatvárateľných plastikových vreciek.

Pitný režim

Nielen dospelí, ale pochopiteľne aj deti
majú pri ceste lietadlom smäd. Suchý a
filtrovaný vzduch prúdiaci z klimatizácie
ľahko dehydruje mladý organizmus. Pýtaj
si dostatok vody pre svoje ratolesti od
palubného personálu. Interval pitia, by mal
byť hustejší ako je tomu pri bežnejšom
cestovaní automobilom.

Článok si môžeš dočítať na SCUBA.SK:
www.scuba.sk/travel/lietanie_deti.php

Letíme s deťmi za potápaním



V potápačskej liter-
atúre sa terény na
s e v e r o z á p a d n e j
strane amerického

kontinentu označujú ako Emerald See,
teda „smaragdové more“. Prvýkrát ten-
to výraz použil ktosi zo slávnej posád-
ky Calypso, ktorá tu pred desiatkami
rokov pod vedením kapitána J.Y.
Cousteaua realizovala výskum. Práve
tu, v pobrežných vodách Britskej
Kolumbie som zažila jeden zo svojich
najúchvatnejších potápačských zážitkov.  

Divočina v Seymour Inlet

Z Vancouveru, metropole provincie,
viedla naša cesta na sever po ostrove
Vancouver Island, až do prístavného
mestečka Port Hardy. Tu sme sa aj s
potápačským výstrojom naložili na malé
obojživelné lietadlo. Polhodinový let s
týmto korábom bol istotne pre každého
z nás nezabudnuteľným zážitkom. Z
výšky sme si mohli pohodlne pozrieť
členité kanály Seymour Inlet, jedného
zo zálivov zarezaných niekoľko desia-
tok kilometrov do pevniny. Náš pilot
bravúrne dosadol na hladinu len
neďaleko skupinky plávajúcich domov,
ktoré sa po nasledovný týždeň stali
našim domovom. Ocitli sme sa tak v
lone skutočnej prírody, kedy podľa slov
našich hostiteľov, bol najbližší sused
od nás vzdialený viac ako 30 km. Do
celkom tesnej blízkosti ku nám chodili
vlci, kojoti aj pumy. Chute na nočnú
prechádzku na breh, nás ihneď prešli po
tom ako sme po niekoľko krát videli sa
potulovať po súmraku alebo nadránom
obrovské medvede. 

Prúdové potápanie

Rovnako bohatý život aký nás prekva-
pil na súši, bol aj pod vodou. Všetci

sme sa zhodli v tom, že čo do počtu
živočíchov bola Britská Kolumbia porov-
nateľná s hociktorým morom tropick-
ého pásma. Rozdiel bol len v ich
veľkosti. Morský ježko tu dosahoval
rozmerov futbalovej lopty, hviezdovky
boli veľké ako paraboly dáždnikov a za
špongie sa mohol potápač kľudne
schovať. Kraby mali rozpätia nôh aj do
dvoch metrov. Z rýb sa nám najviac
páčili veľké pažravé garupy a nám
neznáme druhy ostriežov. Na miesto
murén, na ktoré sme boli zvyknutý z
Červeného mora, tu žije zvláštny tvor
nazývaný „Vlčí úhor“. Je to čo do výrazu
tváre mimoriadne nepekná ryba, ktorej
hlavnú potravinovú zložku tvoria morské
ježovky. Drví ich aj s ostňami papuľou
so silnými čeľusťami. To čo niektorým
z nás spôsobilo pod vodou razantnejšie
zakusnutie do náustka, nás však len
čakalo. Bolo to stretnutie s gigantickou
tichomorskou chobotnicou. Až po dnes
sa priečime, koľko metrov tento poko-
jne si okolo nás plávajúci tvor vlastne
mal. A to vraj podľa domácich bol ne-
dospelý jedinec......K zvláštnostiam tu-
najšieho spôsobu potápania patrilo dôk-
ladné plánovanie časového harmono-
gramu zostupov, ktoré bolo celkom po-
driadené pravidelnému pohybu morskej
vody. Väčšinou sme čakali kompletne
oblečení na povel „jump“, ktorý prišiel
tesne pred vrcholiacim odlivom a každý
potápač musel zodpovedne dodržiavať
maximálnu dobu ponoru, pretože v
opačnom prípade sa mu mohlo ľahko
stať, že sa vynorí aj o kilometer ďalej než
pôvodne myslel. 

Naquakto Rapid

Na posledný ponor, ktorý som ab-
solvovala v Britskej Kolumbii som
obzvlášť hrdá a pravdepodobne naň
nikdy nezabudnem. V ústi jedného z

hlavných kanálov, ktorý odvodňuje pre
naše pomery nepredstaviteľne veľkú
vodnú plochu, už pravdepodobne
niekoľko storočí leží malilinký ostrovček
s exoticky znejúcim menom Nakwakto
Rapid. Aj keď jeho plocha istotne nepre-
vyšuje rozmery tenisového ihriska, sta-
točne odoláva masívnym pohybom
morskej vody. Jeho brehy sú omývané
pravidelným prílivom a odlivom, ktorého
sila tu mení  výšku hladiny o 6 m. Tento
gigantický objem vody sa v procese
pretláčania v úzkej tiesňave dokáže
zmeniť behom niekoľkých okamihov z
pokojnej zátoky na dravú rieku. 

Pochopiteľne sme vedeli, že nás čaká
„prúdový ponor“. Veď koniec–koncov
iné sme v Kanade ani nezažili. Prakticky
všetci v našej skupine mali bohaté
skúsenosti s prúdovým potápaním z
trópov. Rozdielna bola jeho intenzita.
Ten, ktorý považovali v Kanade za „mod-
erate“ teda stredne silný, by bol
bezpochyby v Egypte dôvodom na
okamžité ukončenie ponoru a zastave-
nie akýchkoľvek potápačských aktivít!
Mňa osobne najviac prekvapila neustála
prítomnosť vzostupných aj zostupných
prúdov, ktoré dokázali potápača v

Nakwakto Rapid - KanadaNakwakto Rapid - Kanada
okamihu hĺbkovo premiestniť aj o desi-
atku metrov! Od domácich potápačov
sme sa naučili pozorovať správanie
malých rybičiek, ktoré pohybom svojho
chvosta a natočením tela krátky okamih
pred vertikálnym prúdením naznačo-
vali, jeho pravdepodobný smer.

Timing

Časovaniu a príprave nášho vrchol-
ného ponoru venovala posádka mimo-
riadnu pozornosť. V celku sme to chá-
pali, aj keď podľa môjho názoru sa nás
chystali vyhodiť v strede horskej rieky
a nie v lokalite, ktorú označili visačkou
rekreačného potápania. Po dopade do
vody, musel každý z nás v precízne
vymedzenom časovom okamihu doslo-
va „doplachtiť“ do prúdového tieňa
vytváraného ostrovčekom. Potom už
stačilo len udržiavať pozíciu kŕčovitým
úchopom za skaly alebo rovnako zú-
falého partnera. Na hranici viditeľnosti
sa však odohrávalo úchvatné divadlo,
keď sa v prúde okolo ostrova doslova
bezmocne mihali kusy stromov, veľké
ryby a ďalšie pre nás len ťažko identi-
fikovateľné predmety. Skutočnosť, že
sme sa nakoniec všetci živí a zdraví
dostali späť na loď považujeme dodnes
za nepochopiteľnú. V tej chvíli sa pre nás
zdalo jediným logickým ukončením
ponoru odplavenie krížom cez Tichý
oceán kdesi do Japonska. Až na zák-
ladni nám domáci prezradili, že ostro-
vček Nakwakto Rapid je zapísaný aj v
Guinessovej knihe rekordov ako lokali-
ta s najrýchlejším prílivom na svete,
ktorý v extréme dosahuje rýchlosť až 40
uzlov! Aj táto skutočnosť je dôvodom,
prečo podnes pyšne nosím tričko s nápi-
som „I dove Nakwakto Rapid“.



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 Rocky’s 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 Rocky’s 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......

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

Safari v Červenom mori k útesom Rocky



Potápať bezpečne,
znamená nielen do-
držiavať limity, zásady
a doporučenia.

Bezpečný potápač je v našom poní-
maní potápač, ktorý počíta s rizikom,
situáciou ktorá nebola v pláne, ako aj s
jej dôsledkami. Dobrý potápač vie
rozpoznať prvé príznaky nebezpečnej
situácie, rozlíši slabší článok prípravy
ponoru a je aj schopný ich riešiť. 
Prevencia má svoje nezastupiteľné
miesto v celkovom systéme vedomostí,
schopností a zručností, ktorými by mal
disponovať vyškolený záchranný potá-
pač. Aj keď ide o širokú tému, v
zjednodušenej forme, môžeme uvažo-
vať o akýchsi jej troch vrcholoch. Pod
trojuholníkom prevencie rozumieme na-
jmä komplexnú pripravenosť:
- osôb 
- materiálu (prostriedkov) a 
- informácií 
potrebných na riešenie zložitých situácii,
či prípadnú potápačskú záchranu. 

Pripravenosť osôb

Ide o pripravenosť potápačskej akcie,
ale aj o ich pomocníkov. Na vlastnú
prípravu na ponor, by mal myslieť nie-
len Divemaster (vedúci potápač), či
kvalifikovaný Rescue Diver (záchranný
potápač) ale vo všeobecnosti každý
účastník potápačskej akcie.

Fyzická pripravenosť

Do fyzickej pripravenosti zahŕňame pre-
dovšetkým výborný zdravotný stav.
Pravidelná lekárska prehliadka, by mala
byť nielen trpenou povinnosťou, ale
súčasťou životného štýlu aktívneho
potápača. Je pochopiteľné, že u potá-
pača okrem primeraného zdravia au-
tomaticky predpokladáme aj nad-

priemerný fyzický fond, vynikajúcu
kondíciu, špeciálne plavecké a potá-
pačské zručnosti.

Psychická pripravenosť

Pod psychickou pripravenosťou potá-
pača rozumieme najmä duševnú vy-
rovnanosť, vnútorný postoj a istotu,
schopnosť koncentrácie a odolnosť v
náročných životných situáciách. 
Okrem týchto vlastností osobnosti je u
potápača vždy dôležitý motív potápania.
Výber potápačských partnerov by mal
korešpondovať s výberom spoločných
motívov potápania. Ich nesúlad môže
byť zdrojom neočakávaných situácií
pod vodou. Potápač by mal byť
pripravený potápať "defenzívne". Máme
tým na mysli, aby mentálne očakával
zložitú situáciu a bol schopný ju riešiť
skôr, než bude naozaj seriózna.

Odborná príprava

Čím skôr potápač spozoruje varovný
signál, tým ľahšie sa mu krízová situá-
cia rieši. Rekonštrukcie reťaze udalostí
vedúcich k nešťastiu dokazujú, že sa
často začínajú oveľa skôr, než v deň,
keď sa ide potápať! Okrem už skôr
nadobudnutých znalostí v kurzoch
Rescue Diver (technika potápačskej
záchrany), predpokladáme u potápačov
vyšších kvalifikácií pravidelné dopĺňanie
vedomostí. Napriek tomu, že základné
princípy záchrany sa príliš nemenia,
najnovšie poznatky ale najmä použí-
vanie nového, moderného výstroja ob-
mieňa niektoré staré techniky.
Uvedomelý potápač, by si mal z času
na čas zopakovať základné princípy a
postupy záchrany. Okrem vedomostí je
dôležité si pravidelne obnovovať aj
zručnosti z oblasti záchrany, riešenia krí-
zových situácií, používania technick-

ých prostriedkov a nových súčastí potá-
pačského výstroja. Rozhodne je do-
brým nápadom občas vyzvať svojho
tradičného partnera na tréning rôznych
núdzových výstupov, spôsobov ťahania
a podobne. Zanedbateľnou nie je ani
schopnosť improvizácie. Potápač by si
mal občas precvičiť prácu s lanom,
záchranárskymi prostriedkami či hoci
len mobilným telefónom. Namieste je
určite aj absolvovanie kurzu "Prvej po-
moci a resuscitácie", "Techniky potá-
pačskej záchrany", používania spojo-
vacej techniky, použitia kyslíku v potá-
pačskej 1.pomoci a podobne. Dopĺňať
si svoje potápačské vzdelanie je možné
aj účasťou na rôznych sympóziách,
seminároch, klubových večeroch a
doškoľovacích kurzoch. Pomôcť môže
aj štúdium odbornej literatúry a sle-
dovanie potápačských časopisov či in-
ternetových stránok a diskusných
skupín. Pripravenosť potápačov
chápeme aj z hľadiska komplexnej
prípravy ponoru v súlade so všeobec-
nými bezpečnostnými zásadami. 

Dôležité sú najmä:
 zopakovanie signálov,
 upozornenie na používanie novej
potápačskej techniky, 
 slovné oboznámenie účastníkov
ponoru s dostupnými záchrannými
prostriedkami a ich umiestnením, 
 osožná môže byť aj krátka inštruktáž.

V prípade, že si vedúcim ponoru, nez-
abudni sa v rámci pripravenosti osôb for-
mou krátkeho rozhovoru ústne, či nahli-
adnutím do potápačských denníkov as-
poň stručne zoznámiť s úrovňou zvlád-
nutia potápačských zručností u zatiaľ
neznámych účastníkov ponoru. Veľa ti
napovie aj vlastná príprava na ponor. Ak

budeš dobrým pozorovateľom, spôsob
ustrojovania sa, zaobchádzanie s ma-
teriálom a jeho úroveň vôbec ti ukážu
serióznosť, ako aj mieru zodpovednosti
tvojich budúcich partnerov. Na palube
lode, alebo na súši  sa dá v príprave na
ponor (na rozdiel od situácie pod vodou)
ešte veľa napraviť.

Pripravenosť výstroja

Chápeme ho ako prípravu potá-
pačského výstroja, záchranárskych
pomôcok, špeciálnej techniky a ďalšieho
materiálu.

Potápačský výstroj

Príprava potápačského výstroja spočí-
va v jeho:
 správnom výbere /v závislosti od
vonkajších podmienok, charakteru
ponoru, skúsenosti účastníkov...../

Koniec článku nájdeš na našom webe:
www.scuba.sk/rescue/prevencia_trojuholník.php

Trojuholník prevencie





Počítač Kaon, z port-
fólia kanadskej firmy
Liquivision, je
primárne určený pre

oblasť rekreačného potápania.
Umiestnený je do puzdra, na ktoré sme
boli u tohto výrobcu už zvyknutí.
Vonkajším vzhľadom pripomína svojich
súrodencov XEN a XEO. Podobne ako
oni, je aj KAON-ovou hlavnou zbraňou
kvalitný farebný OLED displej, ktorý ak-
tívne svieti počas celého ponoru, pre-
to podsvietenie nie je potrebné zapí-
nať nejakým obzvlášť komplikovaným
spôsobom.

Displej

Zostavme sa hneď na začiatku u tejto
časti hardwaru, ktorou Liquivision spolu
s niektorými ďalšími vstúpilo do novej
éry. OLED displej zobrazuje údaje tak-
ou intenzitou, že počítač nevyžaduje
aktívne podsvietenie. V kombinácii s
veľkosťou zobrazovaných znakov,
tučným fontom a výraznými farbami,
poskytuje svojmu užívateľovi neobyča-
jne vysokú čitateľnosť. Netreba
zdôrazňovať, že túto funkciu pohodl-
ného sledovania údajov, ocenia potápači
predovšetkým v podmienkach za nízkej
viditeľnosti. Zíde sa aj v prípadoch, ak
je potápač skoncentrovaný na jazdu
podvodným skútrom či snímanie oko-
lia kamerou. 
Displej je pochopiteľne čitateľný aj v
absolútnej tme a to až zo 170
stupňového „bočného“ pohľadu. Vrchné
sklíčko sa vyrába z minerálneho skla,
ktoré je veľmi odolné voči poškraban-
iu. Najdôležitejšie dáta, sú zobrazo-
vané väčšími ciframi. V preferenciách,
je možné si navoliť farby všetkých častí
displeja. Rovnako si môže potápač nas-
taviť ich jas a stlmenie intenzity svetla
s progresom do hĺbky či vstupe do

tmavšieho prostredia. Refresh infor-
mácií zobrazovaných na displeji je spre-
vádzaný rýchlym preblesknutím čísiel.
Majiteľ Kaon-u si ho môže nastaviť aj
na kratší interval – pravda za cenu jem-
ného skrátenia času výdrže batérie.
Vnímavejší čitateľ sa istotne dovtípi, že
OLED displej sa stáva kolosál-
nym najmä v prípadoch
nočných ponorov.

Pracovné režimy

KAON je schopný pra-
covať v troch režimoch:
- REC (rekreačný), 
- TEC (technický), 
- GAUGE (hĺbka/čas).
V REC režime spracúva parametre na
základe nastavenia jednej zmesi (vz-
duch alebo nitrox  v rozsahu 21-40%).
V uvedenom režime sa neustále kalku-
luje dispozičný čas dusíka (NDL) a
ponúka aktuálna informácia o úrovni
saturácie medzi ponormi. Nechýba
plánovač ponorov, ktorý simuluje násled-
ný ponor ešte pred vlastným zanorením
sa. Je tu tiež detailný logbook, zahŕňa-
júci tiež grafy realizovaných ponorov.
V TEC režime spracúva tri rôzne zme-
si (od vzduchu cez nitrox až po 100%)
na dno a dve dekompresné zmesi na
vysycovanie. 
Ako dodatok k predchádzajúcemu
režimu ponúka pokročilejšie plánovanie
v simulátore potápania. V rámci režimu
sa nastavujú PO2 a „deepstops“ (hlboké
zastávky) s rôznym stupňom konzerv-
ativizmu. Aj v tomto režime, je však
oveľa jednoduchším prístrojom, než je-
ho „inteligentnejší“ brat – trimixový počí-
tač Liquivision Xeo.
V GAUGE režime fungujú hĺbky a čas
vo forme stopiek. Vychytávkou je v kaž-
dom okamihu nulovateľná priemerná
hĺbka. 

Úvodné nastavenie prístroja a návod

Kaon treba naštartovať troma tesne za
sebou nasledujúcimi poklepaniami. Aj
keď je pohyb v menu celkom intuitívny,

je možné, že si potá-
pač bude chcieť
prečítať aj návod.
Hoci čítanie návodov
nepatrí medzi

obľúbené “disciplíny”
potápačov, v tomto prí-

pade sa oplatí. A navyše,
je v celku dobre napísaný

aj pre pre menej chápavých
jedincov bez IT vzdelania. Zariadenie sa
navyše aktivuje cez internet, pričom
záruka výrobcu začína plynúť od okami-
hu aktivácie.

Pohyb v menu

Napriek uvedenému, si na nezvyklý
spôsob ovládania bude musieť budúci
majiteľ počítača Kaon trocha zvyknúť.
Výrobca tento process nazýva príleži-
tosťou “na jedno pivo”, my si skôr mys-
líme, že k tomu bude potápač potrebo-
vať stráviť viac času v kresle či na po-
hovke.
Tuhosť, respektíve senzitivita “pokle-
pov” sa dá nastaviť. Je pravdepodob-
né, že jaskynní či vrakoví potápači budú
uprednostňovať skôr intezívnejšie klep-
nutia ako prevenciu pred náhodným
dotykom v uzavretom prostredí s horšou
viditeľnosťou. 

Nastavenie prístroja

Kaon poskytuje nespočetné množstvo
variantov nastavenia, vrátane výberu
preferovaných farieb pre rozličné časti

OLED displeja. Ako bolo spomenuté, v
prípade počítača Kaon, sa jedná
primárne o prístroj určený pre nitroxové
zmesi. Počas jedného ponoru ich môže
potápač vymeniť až 3. Trimixoví potá-
pači, využívajúci techniku vopred
stanoveného dekompresného výstupu,
si ho môžu tak ako boli zvyknutí prep-
núť do režimu Gauge.

Algoritmus výpočtu dekompresie

Kaon používa v rámci svojich výpočtov
populárny algoritmus Buhlmann ZH-
L16C s troma úrovňami konzervativiz-
mu v technickom režime, ako aj s na-
jvyšším možným prednastavením v
režime pre rekreačné potápanie.
Zodpovedá to gradient faktorom
100/100, 30/85 a 30/75. Ak potápač
uvedeným GF nerozumie, doporuču-
jeme mu nechať radšej prístroj nas-
tavený na stupni konzervativizmu “0”.
Inštrukcie tiež varujú svojho užívateľa,
aby založil svoj ponor na plyne, ktorý mu
zostal a nie na bez-dekompresnom
čase, ktorý ešte má k dispozícii. 

Varovania

Kaon umožňuje nastavenie niekoľkých
vizuálnych varovaní:
- maximálnej hĺbky
- času ponoru
- výstupovej aj zostupovej rýchlosti
Displej sa naštartuje blikaním či even-
tuálne aj inverznou čiernou na farebnom
pozadí. Vybrať si potápač môže od
tichého až po hlasný audio alarm.

Koniec článku nájdeš na našom webe:
www.scuba.sk/computers/liquivision_kaon.php

Počítač Liquivision KAONPočítač Liquivision KAON



Poloha: medzi os-
trovmi Mali a Velki

Pržnjak
Hĺbka: 3 – 50 m

Zaujímavosti: mediteránska lagúna
so snehobielym pieskom, prekrásna

stena s gorgóniami a kaňon plný
črepín z nákladu amfor 

Lokalita, ktorú sme pomenovali Bielou
Lagúnou sa nachádza neďaleko pri  os-
trovoch Mali a Velki Pržnjak. Náš čln
obyčajne zakotvíme v strede, medzi obo-
ma spomínanými ostrovčekmi. Ocitneme
sa tak vo svetlo tyrkysovej vode, spod
ktorej presvitá snehobiely piesok na dne
lagúny.

Lokalita je vhodná nielen pre začínajúci-
ch a technickejšie ladených potápačov,
ale často sem nosíme aj plavcov, šnorch-
listov, či jedincov s dobrodružným srdcom.
Obyčajne býva v lagúne teplejšia voda
ako v okolí a navyše prírodné podmienky
na tomto kotvišti nás chránia od silne-
jšieho vetra prakticky zo všetkých strán.

Ponor začíname z 2-3 metrovej hĺbky
lagpúny smerom na juh. Po dvoch
terasách (v 5 metroch a 10 metroch) sa
dostávame na hranu steny odkiaľ sa
preklápame do vertikály. Už od 13 metro-
vej hĺbky si naplávame do kaňonovitého
útvaru, na dne ktorého je niekoľko stovák
črepín z amfor gréckeho typu. 

Bohužiaľ sa tu nenachádzajú celé kusy,
ani hrdlá s typickými dvojitými ušami.
Možno sme sem prišli pár desiatok rokov
neskoro…. Aj tak však pri pohľade na také
množstvo úlomkov začína naša fantázia
pracovať: “aká že loď sa tu pred tisícroči-
ami potopila…”, “čo bolo príčinou jej
skonu...”, a pod.

Črepiny pokračujú až po našu hraničnú
hĺbku 36 metrov a tak otázka či by mohli
byť hlbšie aj zachovalejšie kusy, zostá-
va visieť vo vzduchu (respektíve vo vode)
nezodpovedaná…….

Ponor pokračuje na stene južne od os-
trova Veli Pržnjak, ktorú zvyčajne potá-
pame z iného východzieho miesta. Stena
je takmer kolmá a padá až do hĺbok cez
50 metrov. Nezriedka tu vídame langusty
a samozrejme vejárovité gorónie sú vždy
úchvatné.

Krása steny a čistá voda majú na sve-
domí, že zostupy na tejto lokalite končia
prakticky vždy na hrane pre rekreačné
potápanie prípustných bez-dekompres-
ných limitov časov ponoru. Naspäť sa
pritom netradične vraciame tou istou ces-
tou, akou sme sa zanárali, aby sme si am-
fory mohli ešte raz v pokoji a precízne
prezrieť.

Rutinná bezpečnostná zastávka sa re-
alizuje veľmi pohodlným spôsobom v
blízkosti nášho člna na práve 5 metrov
hlbokej terase.

Príď sa k nám pozrieť na jaskyňu pri
výbežku ostrovoch Malý a Veľký Pržnjak
Pozri ďalšie lokality na www.priscapac.eu

Lokalita - Biela lagúna



Ako som 
robila šerpu

Bude to čosi ako „branné cvičenie“.
Aspoň tak mi to chalani z klubu popiso-
vali. Bývať budeme na fasa chate na
Popradskom plese, kam pricestujeme
v piatok a večer pri fľaške s dobrým ru-
mom pokecáme o potápaní vo Vysokých
Tatrách, o práve ku koncu sa blížiacej
sezóne a ukujeme nejaké plány do
budúcna. Vraj nech cestujem s nimi,
ak nemám nič lepšie cez víkend na prá-
ci. No a keď že som v Tatrách na túre
nebola ani nepamätám – ihneď som
privolila, veď s našimi je vždy nejaká
sranda! A to aj napriek tomu, že som
vôbec netušila kam vlastne ideme a
aký je plán. Len som si hmlisto spomí-
nala, že chcú ísť zbierať odpad z niek-
torého z tatranských plies.
Prvý náznak podozrenia som pojala,
už keď som nastupovala do auta, ktoré
bolo akosi nezvyklo preplnené na to, že
som sa mala viezť len s dvojicou potá-
pačov. Čudné sa mi zdalo aj to, že som
zahliadla aj konce hliníkových fliaš
používaných v technickom potápaní
ako stage a dokonca aj skútre!
Nevenovala som však tomu pozornosť
a v aute som spala a facebookovala s
kamoškami. 
Cesta ubehla rýchlo a vzhľadom k to-
mu, že chalani mali aj akési povolenie
vyšli sme autom nesmierne pohodlne,
až priamo k vode pri Popradskom plese.
V posledných denných lúčoch svetla
bola hladina jazera v bezvetrí rovná a
tak som sa už vopred tešila na oddy-
chový víkend s vidinou rannej kávičky
s výhľadom na majestátne okolité ští-
ty. Predstava, že by som sa ponorila ho-
ci aj priamo z chaty do vôd Popradského
plesa ma vôbec nelákala, ale bola som
rozhodnutá im pomôcť napríklad s po-

daním čaju, či s niečím podobne
nenáročným.
Druhý náznak podozrenia sa začal vkrá-
dať do mojej mysle vtedy, keď sme za-
čali vykladať materiál, ktorý podľa môjho
názoru až tak nesúvisel s predpok-
ladaným plánom ponoru. V aute boli aj
seriózne krosná aké používajú profe-
sionálny nosiči, bivakový stan, spacáky,
karimatky, horolezecký varič a rozhodne
nadštandardná lekárnička. 
Medzitým prišli aj ostatní účastníci ak-
cie. Až vtedy som sa dozvedela, že som
sa „dobrovoľne“ ocitla na akcii „Čisté
vody“, v rámci ktorej budú naši členovia
klubu zbavovať odpadkov naše na-
jväčšie tatranské horské jazero – Veľké
Hincovo pleso. Avšak namiesto prí-
jemného večera, všetci navôkol skoro
2 hodiny balili do ruksakov či na kros-
ná verzaig a do postelí zaliezli nezvyk-
le už o 9-tej večer! Jediné na čo sa
zmohli bolo, že mi vtisli do rúk tričko s
nápisom „Support Team“ a pripravili
fotenie manšaftu. Nemohla som si
nevšimnúť, že len piati z nás mali na
chrbte nápis „Diver“. 
Moje predstavy o relaxovanom víkende
sa definitívne rozplynuli po tom, čo ráno
o 6tej hodine prepukla panika a chys-
tanie sa ako do boja! Navyše už od pol-
noci valil vytrvalý dážď, takou intenzi-
tou, že doma by som ani nos nevystrčila
z okna. Užasnuto som sa dívala na
Ruda po tom, čo sa ma spýtal, či mám
aj zimné doplnky, pršiplášť a pevné
nepremokavé boty? Uvedomila som si,
že oni to fakt myslia vážne a že som sa
zasa raz ocitla v nesprávnom čase na
nesprávnom mieste.Behom 5 min mi
všetko s pomocou chatárky zohnali a tak
som sa ocitla vo wimbramkách a v čer-
venej bunde akoby som sa chystala do
na Annapurnu. 

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

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

Igorov presný momentový kľúč

Citát o potápačských snoch
„Niektorí ľudia snívajú o veľkých činoch. A iní robia to o čom len iní snívajú.“

Gary Gentile – vynikajúci technický potápač



Ponor na Hincovom plese

5 tipov na akcie centra Aronnax - jeseň 2013
ScubaBurza, Aronnax Bratislava
12. október 2013
Možnosť kúpiť si seriózny potápačský výstroj za
polovičnú či ešte lepšiu cenu budeš mať v rámci našej
ScubaBurzy. Rovnako sa môžeš zbaviť materiálu a
techniky, z ktorej si “vyrástol”. Cena vstupného je pre
predávajúcich aj kupujúcich jednotná - 2 Eur.

Južné safari, Egypt
19.- 27. október 2013

Tu nie je veľmi čo napísať, čo by si doteraz nečítal. Južný
Egypt, je časť Červeného mora, ktorá nikdy nesklame.
Fauna flóra, útesy Rocky a Zabargad, takmer až na obra-
tníku raka, jesenná teplá voda, spoľahlivá loď so skvelou
posádkou... ešte máme niekoľko miest voľných.....

Potápačský výjazd, Malta
28. október - 4. november 2013
Najskôr to malo byť lodné safari, ale nakoniec letíme na
Maltu a výjazd bude formou hotelového ubytovania v
kombinácii s potápaním z brehu aj z plavidla. Ešte
máme niekoľko voľných leteniek, preto neváhaj a príď si
s nami predĺžiť leto na Maltu, s excelentným potápaním!

Seminár - Nehody v potápaní, Aronnax
16. november 2013

Po tom, čo smre na jar úspešne zorganizovali seminár na
tému chladu v potápaní, chystáme ďalší, tentokrát jesen-
ný seminár. Zaoberať sa budeme príčinami, priebehom a
riešením zložitých situácií v potápaní. S kvalitnými lektor-
mi sa pokúsime analyzovať nehody a hľadať východiská.

Halloween párty, Aronnax Bratislava
26. október 2013
Strašidelné jedlá - hrôzostrašné kostýmy - tajomná hud-
ba - ľadové nápoje ..... to všetko môžeš so svojimi ra-
tolesťami zažiť na Domčeku Aronnax, Líščie nivy 21.
Vyrezávať budeme tekvice, pripravovať nápoje aj jedlá.
A pravdaže - zažijeme kopec zábavy !

V rámci ekologickej ak-
cie Čisté vody mali 4 z
nás jedinečnú príežitosť
sa zanoriť pod hladinu

na jednej z najatraktívejších lokalít
Slovenska. Bolo to “vysokohorské potá-
panie” na najvyššej úrovni - na Veľkom
Hincovom plese v Tatrách vo výške
1960 m.n.m. Aj keď podmienky boli bez
nadsázky “neľudské” (sneh, dážď, 
vietor, chlad..) vynášku aj ponor sme
vďaka support teamu a ústretovosti
Štátnych lesov TANAP-u zvládli. A as-
poň troškou sme prispeli k tomu, že sú
naše jazera o čosi čistejšie. Na
Hincovom plese sme sa potápali pred
11 rokmi, teraz v roku 2013. Tak hádam
nám to o 10 rokov opäť vyjde. Ale 
aspoň na okamih sme sa stali najvyššie
potápajúcim teamom na Slovensku!


