č. 77/2-2020

OBSAH č. 77 (2/2020)

O autorovi: Dr. Ulrich van Laak

1. část
kamera Louis Boutan 2020
A. a D. Steinbachovi, Christoph Giese
Dehydratace
Guy Thomas
Potápěči jako komiksoví hrdinové
Claudio Di Manao
Potápěčka Donna Tobias
Kouření a potápění
Potápěčské lahve
Foto portfolio
Marcello Di Francesco

Doktor medicíny Ulrich van Laak je
spoluzakladatelem DAN Europe a nyní
působí v této organizaci již téměř 30 let jako
ředitel zdravotní podpory a pomoci pro
Německo, Rakousko a Maďarsko. V minulosti
byl poradcem předsedy Německé
společnosti pro potápěčskou a
hyperbarickou medicínu, v současné době
zastává funkci zdravotního specialisty (v
hodnosti kapitána) německého námořnictva
jako odborník na námořní medicínu,
potápění a zdravotní pomoc při službě na
ponorkách (u německého, ale i u amerického
námořnictva). Rovněž pracuje jako vedoucí
Oddělení námořní medicíny při Německém
institutu námořní medicíny (NIMM) v
Kronshagenu (v německém Kielu). Kromě
potápěčské medicíny jsou hlavními předměty
jeho zájmu bezpečnost a záchrana při službě
na ponorkách, patofyziologie ponořování a
vynořování, zařízení a přístroje pro
záchranné akce a postupy, přežití na moři a
telemedicína pro civilní a vojenské loďstvo.
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NOVINKY
28XR HR

První stupeň: celokovové tělo (hmotnost
<790 g), přirozené DFC na všech
středotlakých výstupech, dvojitě vyvážený
dry kit (ovládaný pístem), zabraňuje
přímému kontaktu s vodou a chrání před
blátem a nečistotami, AST zabraňuje
vniknutí vody do prvního stupně, 4 otočné
středotlaké výstupy, 1 axiální středotlaký
výstup další, 2 vysokotlaké výstupy
orientované symetricky pod 10 ° pro
optimální vedení hadic, k dispozici pouze
DIN verze
Druhý stupeň: ideální pro všechny
konfigurace: Sidemount, Backmount, Stage,
nastavitelný nádechový odpor, ultra lehký
druhý stupeň z technopolymeru, P.A.D. (Pneumatically Assisted Design)
pneumaticky vyvážený systém, celoplošné
tlačítko vzduchové sprchy ze silikonu, Miflex
XT-Tech hadice, lze otevřít a vyčistit nebo
opravit pod vodou
Cena: 11 000 Kč
mares.com

XR EXTREME PODOBLEK

NOVÉ X-VISION MID 2.0

Rám masky z bi-materiálu s měkkými
vsadkami, středně velká lícnice ze
silikonu, rozšířené zorné pole, volitelná
dioptrická skla
Cena: 1 250 Kč
mares.com

Vylepšená tepelná izolace chrání kritické části
těla, prodyšné, vodu odpuzující panely odolné
i proti větru, umístěné na trupu a pažích,
vnitřní strana fleece, EXA-strečový elastan
pro větší volnost pohybu, antimikrobiální a
proti zápachu, odvádí pot od pokožky, dvě
fleecové kapsy pro lepší tepelný komfort v
přední části, praktická kapsa na zip pro
uložení cenných předmětů, unisex
Cena: 7 475 6 975 Kč
mares.com

NOVÉ GATOR JUNIOR DRY
100% suchý ventil, posuvný
upevňovací klip, náustek ze silikonu,
výdechový ventil
Cena: 313 Kč
mares.com

SERVIS VYBAVENÍ

O tom, že všechny automatiky Mares s označením X mají dvouletý servisní interval,
a dokonce vaše stávající Mares automatika může mít také dvouletý servisní interval
asi víte. Ale kdy jste naposledy nechali servisovat žaket/křídlo? Aby bylo možné
zajistit správnou funkci kompenzátoru vztlaku, se doporučuje, provádět jeho
pravidelnou kontrolu každý rok, nebo po 100 ponorech. Kompletní revizi pak nechte
provést jednou za 2 roky, nebo po 200 hodinách ponoru. Kontaktujte, vašeho
servisního partnera a připravte své vybavení na další ponory.

DIVE SSI APP

SSI Stáhněte si, prohlédněte si a vyzkoušejte zdarma a bez jakýchkoli dalších
závazků potápěčskou aplikaci s výukovými programy jako například šnorchlování,
Try Scuba/potápění na zkoušku a Scuba Diver/kurz potápění pro začátečníky, nyní i
Science Of Diving mnohem více
Cena: Zdarma
DIVESSI.COM

Al-bahhr al-ahhmar, arabsky Rudé
moře, vnitřní moře Indického oceánu
ležící mezi Arabským poloostrovem a
Afrikou. Nejlevnější, blízké, teplé,
bohaté, rozmanité, barevné, námi
oblíbené Rudé moře
Karety mořské, murény, žraloci, delfíni a
jinou podmořskou faunu můžete vidět v
Rudém moři. Jen čtyři hodiny letu nás
dělí od Rudého moře. Nejznámějšími
egyptskými pobřežními místy, kde čeští
potápěči nejčastěji pobývají, patří
Dahab, Sharm el-Sheikh, Hurghada a
Marsa Alam.

Al-bahhr al-ahhmar

Sharm el-Sheikh

Sharm el-Sheikh dostal už český oficiální název Šarm aš-Šajch. Nachází se na nejjižnějším cípu
Sinajského poloostrova. Opět jde o původní rybářskou vesnička. Toto strategické místo si na počátku
20. století vybrali i k postavení vojenské základny. Byla v 50. letech během sinajské války dočasně
obsazena Izraelem. Izrael území včetně celého Sinajského poloostrova dobyl během šestidenní války
v roce 1967. V témže roce byla na místě dnešního Sharm El Sheikhu založena izraelská osada Ofira.
V důsledku podpisu egyptsko-izraelské mírové smlouvy však bylo nakonec rozhodnuto o navrácení
celého Sinajského poloostrova Egyptu, což se stalo roku 1982. Dnes je proslulou potápěčskou
oblastí. Mezi oblíbené cíle potápěčů se řadí národní park Ras Mohamed. Vzhledem ke speciálnímu
právnímu statusu nepotřebujete pro pobyt na Sinai vstupní vízum.

Hurghada
Hurghada je největší egyptské turistické centrum na pobřeží Rudého moře a dnes má okolo 262 000 obyvatel. Město
vzniklo z původní malé rybářské vesnice. Dnes je tu velký přístav, mezinárodní letiště a desítky hotelů podél moře. Z
Hurghady pravděpodobně budete vyjíždět na týdenní safari lodí, pokud máte v plánu vidět severní lokality Rudého
moře. Nedaleko Hurghady leží i několik známých potopených lodí. Mezi nejznámější lokalitu s vraky patří Abu
Nuhas, kde leží hned několik vraků vedle sebe. Mezi známé a oblíbené vraky patří: Colona IV, El Melik, El Mina, Al
Qamar Al Saudi Al Masri, Rosalie Moeller, Carnatic , Giannis D, Chrisoula K, KIMON M, SSThistlegorm. Do
Hurghady najdete zřejmě nejlevnější zájezdy v rámci Egypta.

Marsá Alam
V blízkosti obratníku Raka, v místě, kde se Arabská poušť setkává s Rudým mořem,
leží nejjižnější egyptské letovisko u Rudého moře, Marsá Alam, vzdálené zhruba 250
km jižně od Hurghady. Vyskytují se tu často delfíni, žraloci bělocípí, siby, karety a
dugongové. Nejsou výjimkou ale ani kladivouni či velrybí žraloci. Tradičně šlo o
původní malou rybářskou vesnici, kde turistický ruch začal ve větší míře teprve před
16 lety, s otevřením letiště v Marse. U korálových útesů Abu Dabbab, vzdálených 30
km od přístavu Port Ghalib, lze často pozorovat velké chráněné karety nebo dvou až
třímetrové dugongy indické (mořské krávy). Oba tito živočichové si oblíbili okolní
písečné zátoky, které jsou bohaté na chaluhy a mořské trávy. Odtud můžete lodí
vyrazit z přístavu Ghalib na proslulý útes Elphinstone, který je známý výskytem
různých druhů žraloků (spanilý, útesový, pobřežní, šedý, byl tu viděn i kladivoun a
žralok obrovský velrybí, bílý). V Marse je zpravidla nejteplejší moře z výše
jmenovaných míst.

Dahab
Dahab znamená arabsky zlato. Název je
zřejmě odvozen od těžby zlata, která tu
kdysi probíhala. Někdo tvrdí, že je název
odvozen od zlatavých pobřežních písků,
jiná verze říká, že je to díky zlatavému
západu slunce. Leží na severu Egypta.
Dříve šlo o rybářskou vesničku, kde žili
pouze beduíni. Dnes je to známé a turisty
navštěvované a vyhledávané místo, město s
5000 obyvateli, ležící na severovýchodním
pobřeží Sinajského poloostrova u
Akabského zálivu, mezi městy Nuweiba a
Sharm el-Sheikh. Kromě windsurfingu se
sem jezdí lidé i potápět. Zejména ti, co
milují hloubky. Mezi nejznámější lokalitu
patří Blue Hole. Nejen díky hloubkám tu
najdete nejvíce smrtelných potápěčských
nehod. Někteří potápěči, kteří svůj ponor
nepřežili, se stále na mořském dně
nacházejí a jejich těla nebyla vyzvednuta.
Nikdy jsem se osobně nepotápěla tam, kde
se těla nalézají a ani bych z pozůstatků
potápěčů žádnou atrakci nechtěla dělat.
Jejich příběhy nechť jsou spíše realitou, že
ponor nemusí skončit vždy dobře a
vynoření ve zdraví na hladinu není
automatické. Stále se tu buduje a kdo
pamatuje jízdu na korbě čtyřkolky mezi
skalisky na Blue Hole, tak vězte, že tato
cesta, stejně jako promenáda, se rapidně
zlepšila. Mezi nejznámější místní lokality
patří: Blue Hole, Canyon, Little Canyon,
Caves, Eel Garden, Lighthouse, Smeťák /
Bannerfish Bay , Mashraba.
Před 13 lety zde došlo k bombovému
útoku, při kterém zahynulo 23 lidí. Útok
způsobily znepřátelené beduínské kmeny a
nebyl směřován proti turistům.

Ve jmenovaných městech najdete českou stopu. V řadě
potápěčských center pracují Češi. Kdo má jazykové problémy,
na internetu najde určitě nějakého divemastera z Čech.
V Marsá Alam je možné využít služeb již dlouhofungující
česko-slovensko-polské potápěčské základny 3will. Výhodou,
kromě jazyka, je oproti jiným centrům i úspora času.
Vzhledem k tomu, že se na lokality vyjíždí do osmé hodiny
ranní, jste na oběd vždy zpět, a máte za sebou dva ponory. Po
dohodě vás vyzvednou u brány hotelu a dovezou přímo na
domluvenou lokalitu. Potápěčská výstroj jede samostatným
autem s korbou a opět po ponorech odjíždí zpět do centra, kde
ji opláchnou a vysuší, aby byla připravena na další potápěčský
den.
Spokojení potápěči stihnou na hotelu oběd a další volný čas
mohou strávit se svými blízkými v resortu.
Stihnou si dostatečně užít běžných hotelových atrakcí, bazénů,
tobogánů, stolního tenisu, tenisu, kulečníku, posilovny nebo
animačních programů. Případně jít si ještě zašnorchlovat do
moře.
Mezi nejznámější zdejší lokality patří: Marsa Samadai, Marsa
Assalaya (Sladká zátoka/ Medová zátoka), Marsa Egla
(Kotviště telat), Abu Dabbab (Otec hromu/zemětřesení), Abu
Dabour (Otec čmeláka), Marsa Moray/Muray/Mooren (Zátoka
murén), Shaab Shuuna/Beduin House Reef, Vrak Abu Ghusun,
Oriental Bay/Gebel Rosas (Olověný kopec), NO. 1.

Teplota Rudého moře se mění s
klimatickými aktuálními podmínkami.
Začátkem prosince jsme měli moře o
o
teplotě 26 C a nefoukal nám žádný vítr.
Někdo se potápěl v krátkém neoprenu,
někdo v 3-5mm dlouhém neoprenu.
Každý snášíme zimu jinak a každý víme
nejlépe, jak se udržet v komfortní zóně.
Teplota vody je tu zpravidla od 24-29 C.

V zimních měsících se dříve stmívá a slunce
zapadá po 17 h. Je dobré si na večer přibalit
dlouhý rukáv. Přes den jsou celoročně teploty na
krátké triko a kraťasy. Všude se můžete potkat s
vlnami i proudy a je potřeba se na možné situace
připravit.

Pokud budete připraveni, tak si ponory
určitě užijete. Ať si vyberete jakékoliv
z uvedených míst, přejeme vám
neopakovatelné ponory, na které
budete dlouho a rádi vzpomínat.

Potápěči jako komiksoví hrdinové
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Foto: Janez Kranjc

bomby, flašky, lahve, tlakovky
Potápěčské lahve
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Marcello Di Francesco se narodil v La Spezii v roce 1975 a je
potápěčským specialistou v oboru podvodní a cestovní
fotografie. Za více než 10 let činnosti vykonal tisíce ponorů po
celém světě. Indonésie, Mikronésie, Maledivy, Filipíny, Egypt,
Súdán, Saúdská Arábie, Mexiko, Tanzanie, Madagaskar jsou
jen některé z míst navštívených a fotografovaných během
těchto let.
Začal fotografovat v roce 2008 malými kompaktními
fotoaparáty Canon a pomalu se vypracoval na větší nastavení
DSLR. Dnes používá na fotografování fotoaparáty CANON
5DmkIV a CANON 7DmkII s různými objektivy vše v
podvodním pouzdře NAUTICAM.

Foto portfolio
Marcello Di Francesco

Jeho nejnavštěvovanější blízké potápěčské lokality leží mezi
Ligurií a Toskánskem, z čehož preferuje záliv básníků v La
Spezia, Portofino a chráněné oblasti „5 Terre“ Marine, nebo
jeden z mnoha vraků nalezených mezi Savonou, Janovem a
Sestri Levante.
V posledních několika letech se úspěšně věnoval světu
fotografických soutěží, získal řadu ocenění a umístění v
nejpopulárnějších světových festivalech a soutěžích podvodní
a přírodní fotografie. Mnoho ocenění získal na národní a
mezinárodní úrovni, kde mezi nejprestižnější patří nedávné
ocenění Sony a získání titulu podvodního fotografa roku 2015
v Londýně.
Dnes je členem poroty ve federaci FIPSAS (Italská národní
federace pro rybářské a potápěčské činnosti) pro národní
šampionát podvodních fotografií a byl pozván k účasti v
národních a mezinárodních porotách v několika dalších
soutěžích podvodní fotografie.
Pravidelně přispívá svými záběry do několika italských i
mezinárodních specializovaných časopisů. Jeho fotografie a
příběhy byly publikovány například v časopisech Mondo
Sommerso, Il Subacqueo, Scuba Magazine, Tauchen, EZdive,
Scuba zone, Asian Diver a mnoha dalších. Úzce spolupracuje
také s některými potápěčskými, turistickými a cestovními
agenturami, které organizují výpravy a fotografické expedice.
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Foto výbava:
Tělo fotoaparátu:
Canon Eos 5D mkIV a Canon Eos 7DmkII
Objektivy:
Canon 100 mm + Canon 60 mm + Tokina 10-17
mm Fisheye + Canon 17-40 + Canon 25-105 mm +
Canon 50 mm + Canon 8-15 mm rybí oko
Podvodní pouzdro:
Nauticam
Blesky:
Inon Z240 + Ikelite DS160
Další optika:
Inon ucl- Nauticam SMC1 + Zvětšovač podmořské
(+10)
Doplňkové vybavení:
Fix Neo 1500 drw focus focus, snoot
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Technické potápění

Za hranicí potápění rekreačního leží potápění technické. Nestačí si na sebe navěšet
dvojnásobek výstroje, aby se z rekreačního potápěče stal potápěč technický. Jednotlivé
komponenty technického potápění spolu musí tvořit provázaný systém. Podívejme se na
hlavní rozdíly mezi těmito potápěčskými obory.

Už jste se někdy potápěli v horském
plese, kde okolo vás byly velikáni, horské
hřebeny se štíty sahajícími až do výšky
přes 2000 metrů, ve vegetačním
alpínském a subalpínském pásmu? Kde
by vás nedaleko břehu sledoval pasoucí se
kamzík horský tatranský, nad hlavou
poletoval orel skalní, někde zpovzdálí vás
pozoroval ostražitý svišť? Už jste se
potápěli nedaleko brlohu medvěda
hnědého na území rysa ostrovida? Že ne?
Tak vás tam prostřednictvím nové
publikace alespoň slovem a obrazem na
chvíli přeneseme.

Moje tatranské plesá
Miroslav Pomajčík

recenze knihy

Záludnosti fotografování pod vodou

Bezpečnost
Ani velmi zkušeným podvodním fotografům se nevyhnuly nehody, když se tak
soustředili na fotografování, že přestal vnímat vše ostatní. Neocenitelný je proto
spolehlivý potápěčský partner, který v takových chvílích fotografa hlídá.

Měchýřnatky ve Středozemním moři!

Co jsou vlastně zač, proč se o nich nyní mluví? A jak může potápěč předcházet nepříjemnostem?
Text: Dr. Ulrich van Laak
Foto: DAN organizace

Mezinárodní otevřené mistrovství Německa v podvodní fotografii a filmu

Německý svaz potápění VDST zve také
české a slovenské podvodní fotografy
a filmaře k účasti ve fotografické
soutěži, Mezinárodního otevřeného
mistrovství v podvodní fotografii
a filmu v Německu
"Kamera Louis Boutan 2020"
(Internationale Offene Deutsche
Meisterschaften in der UW Foto und
Videografie 2020: Kamera Louis Boutan)

Foto: Christop Giese

Kamera Louis Boutan 2020
www.buddymag.cz
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Svaz německých potápěčů (VDST) zve
všechny podvodní fotografy a filmaře z
České republiky a Slovenska, aby se
této soutěže zúčastnili.
Zahraniční účastníci nemohou sice
získat titul Německého mistra, mohou
se ale stát „vítězi soutěže „Kamera
Louis-Boutan 2020“. Srovnání výkonu
se provádí nezávisle o sobě ve dvou
částech: soutěž zaslaných snímků a live
soutěž.
Pravidla najdete i na internetu:
www.vdst.de/Sportarten &
Wettkampf/Kamera Louis
Boutan/aktuelle KLB pod „UW-Fotound Videolivewettbewerb und
Einsendewettbewerb“ v německém a
anglickém jazyce.
Uvádíme několik důležitých informací o
soutěži, abychom vaše rozhodnutí o
možné účasti usnadnili.
Soutěž - zaslané snímky a filmy
Výkonnostní třída Foto A a Video C:
účastnit se mohou účastníci
mezinárodních fotografických a
filmových soutěží během posledních 10
let.
Výkonnostní třída Foto B a Video D:
účastnit se může každý, kdo se v
posledních 10 letech nezúčastnil
mezinárodních fotografických a
filmových soutěží.

Kategorie 1
blízká a makro fotografie,
Kategorie 2
fotografie ze studené vody,
Kategorie 3
kreativní foto,
Kategorie 4
podvodní film
Pro každou kategorii fotografií lze zaslat pouze
tři fotografie, do kategorie filmu jen krátký film.
Účastnický poplatek za kategorii fotografií je
10 €, a 25 € za filmový příspěvek.
Uzávěrka přihlášek je do 31. srpna 2020.
Live soutěž: od 15. do 18. října v Helenesee u
Frankfurtu nad Odrou.
Výkonnostní třída Foto A a Video C:
Účastníci, kteří se rádi chtějí srovnávat s
nejlepšími fotografy a filmaři.
Výkonnostní třída Foto B a Video D:
Účastníci, kteří si raději chtějí vyzkoušet účast
v live soutěži.
Každý účastník se však může přihlásit pouze jen
v jedné kategorii, tedy výkonnostní třídě.
Live fotografie: pouze jedna fotografie buď
makro, širokoúhlý snímek s modelem, živý
model, kreativní záběr, kontrasty.
Live videografie: téma „Podzim“, tři minuty,
z toho 70 % podvodních scén.
Registrace: poštou na Visual Medien VDST,
Joachim Schneider, Am Waldsee 29,
63538 Großkrotzenburg, Tel .: +49 (0) 63538
nebo e-mailem na Joachim Schneider
visuellemedien@vdst.de
Účastnický poplatek: 50,00 €
Místo soutěže: GPS data: 52 ° 16'34,8 "N 14 °
29'30,8" E
Příjezd a ubytování si musí každý zorganizovat
sám.
Možné dotazy v češtině: steinbach@aikq.de
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