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Úvaha Davida Caniho

SLOVASLOVA

ORGANIZA-ORGANIZA-

TOROVTOROV

d prvního jeskynního ponoru, který
proběhl ve Francii v roce 1878 i

dalších sestupů ve Velké Británii, Švýcarsku
a Rakousku během posledních let minulého
století, již uplynula velmi dlouhá doba.
Stejně tak i rok 1934 a dosažená hloubka
90ti metrů či následující rok s exploračními
průniky v sifónech Wookey Hole (Anglie) -
50 metrů. 
Hodně času již uběhlo a během této doby,
doby plné učení se, získávání zkušeností,
fatálních nehod, významných ponorů, explo-
rací a objevů těmi nejlepšími potápěči z
nás, kdy jejich nashromážděné vzpomínky,
přátelskost a hlavně ochota se o toto vše
podělit budu hlavní náplní této akce.
Nyní máme možnost se s nimi vidět osob-
ně, poslouchat jejich neuvěřitelné příběhy,
učit se a využívat jejich chyby, pro naše
potápění ... Nenechte si ujít tuto jedinečnou
příležitost a přijďte na Techmeeting 2012.

Ako pricestovať
- GPS Súradnice: 48.153982,17.166425
(vložte napríklad do Google Maps a
uvidíte presnú pozíciu vstupu do konfer-
enčného hotela City hotel Bratislava)
- Popis trasy vid. mapka
- Parkovanie - priamo pred hotelom je
hotelové parkovisko uzatvorené rampou
za cenu 5 EUR/deň alebo v okolí hotela.

Kedy prísť v piatok
- Registrácia bude prebiehať od 15:00
hod. poobede (potrebujete mať so sebou
vytlačenú vstupenku!!!)
- Individuálne stretnutia s návštevníkmi
Techmeetingu
- 21:00 hod. Bill Stone - autogramiáda,
prineste si so sebou na podpis svoju
knihu "Na dno sveta" (na mieste sa knihy
predávať nebudú nakoľko sú beznádejne
vypredané a čaká sa na tlač ďalšieho
vydania)

a ďalej tzv. “výmena skúseností”.......

Oni ...i my se tam budeme, dobře bavit – a ty?
David „Čanis“ Čáni, 

člen organizačného výboru

O

Exkluzívna informáciaExkluzívna informácia
Na TM bude prezentovaná úplná história, súčas-
nosť a plány WKPP, jej priamymi 
účastníkmi B. Stone (legenda jask. potápania a
podzemného prieskumu) a C.McKinley (Project
director WKPP)
História: Explorations at Wakulla Springs: Early
Mixed-Gas 
Cave Diving; Rebreather Development; and 3D
Underwater Cave Mapping
Súčasnosť a budúcnosť: WKPP - Wakulla
Springs to the Ocean - The Challenge Ahead

Pozor - dOLEZITe!Pozor - dOLEZITe!

Na Techmeeting sa dá prihlásiť len cez on-
line registračný formulár na našej web
stránke. Priamo na mieste sa nebude dať
prihlásiť! Prosím nepodceňte situáciu. Je to
dané technickými podmienkami organizácie.
Vstup na podujatie bude kontrolovaný a bez
platnej, cez web registrovanej vstupenky
nebude možný. Berte prosím do úvahy veľké
množstvo návštevníkov. Striktné dodržiava-
nie pokynov organizátorov je pre hladký
priebeh konferencie nutné.



asey McKinlay is a renowned aquatic
explorer with more than 20 years of

active research and discovery experience.
Cave exploration since 1989. Woodville
Karst Plain Project (WKPP) member since
1993. 
Casey is currently responsible for directing
operations for the WKPP, which is the most
active and successful cave diving explorato-
ry project in the world with more than one
hundred members. 
The WKPP recently received a Resolution
from Florida Governor Crist and the Florida
Cabinet recognizing the project's 20 year
contribution towards underwater cave explo-
ration and its work to protect Wakulla
Springs. 
Casey and his diving partner Jarrod
Jablonski hold several cave diving world
records including the longest exploration
dive into a flooded cave system at more
than 5 miles requiring more than 28 hours
underwater. 
Casey serves on the GUE Board of
Directors, is a fellow of the Explorers Club
and serves as an advisor to the Wakulla
Springs Water Quality Working Group and
Unit Management Planning Committee, pro-
moting responsible use, study and protec-
tion relevant to water quality issues affecting
Florida Springs.  
Casey along with Global Underwater
Explorers recently completed a successful
wreck exploration project to USS Atlanta in
the Solomon Islands and 3 cave diving
expeditions to mainland China at the invita-
tion of the Chinese government in addition
to assisting with ongoing exploration and
research projects in the Bahamas and
Mexico. 

He is giving a expertise in:
Exploration, support, video, survey, decom-
pression, rebreather and mixed gas logis-
tics.
Extreme exposure exploration, planning and
logistics.

- 5-13 hours at 300ft/90m, 10-16 hours
decompression, 15-30 hour run times
- 800 Cave Dives / 375 Wreck Dives / 675
Decompression Dives

Casey´s presentations on the Techmeeting
2012 at Bratislava:

... CAVE DIVING
WKPP – Wakulla Springs to the Ocean –
The Challenge Ahead (60´)

... WRECK DIVING
2011 Expedition to the USS Atlanta (CL-
51) (60´) 

Zostavila: Jana Gondova
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Casey McKinlay
MBA - 1997 Florida State University/ BS Finance - 1991 University of Central Florida

Professionaly: Halcyon Manufacturing, Inc.; Vice President, Chief Operating Officer

GUE - Board of Directors; WKPP - Project Director; The Explorers Club member

World record penetration from Wakulla Springs - 25,766ft/7856m - June 13, 2008

25 prednášajúcich, 40 prednášok, 30 vystavovateľov



HISTORIAHISTORIA

TMTM

ROKYROKY

20102010 -- 20112011

2010 Liberec / CZ
12. ročník, ktorý poriadali potápači z Liberca
pod záštitou DIR-Teamu CZ, sa dočkal
graficky peknej webovskej stránky. O. Lukš
predstavil Společnost pro historii potápění v
ČR. Medicínske témy zazneli v príspevkoch
o Liečbe v barokomore (D. Skoumal) a kys-
líku (Z. Kalista). Vždy dobre pripravený J.
Žilina referoval o ponoroch na vraku Graf
Zeppelin. Slovenských prednášajúcich zas-
tupoval M. Palkovič so zlovestne znejúcou
témou: Fauna rebreatherov - panika alebo
fikcia. Hlavnými hviezdami podujatia boli
však JP Bresser a John Thorton. JP osvetlil
ciele a projekty EKPP a DIR. John sa veno-
val najmä vrakovému potápaniu v prezentá-
ciách o Scapa Flow a Dutch cruisers.

2011 Hustopeče / CZ
Doposiaľ posledný Techmeeting sa usku-
točnil v kraji vína,dobrého jedla a pohostin-
nosti. Jeho organizáciu výborne zvládla
parta okolo Jardu Nesvadby. Pekné priesto-
ry hotela Centro umožnili dať podujatiu dôs-
tojný rámec. Bolo vypredané, a tak sa pri
dekorovaní ďalšieho člena Dvorany Slávy
tiesnilo v sále do dvoch stovák účastníkov.
Jej členom sa po zásluhe stal Mirek Lukáš,
ktorý pritlačil svoje ruky do hliny. K nim
pribudol odtlačok jeho revolučného svietidla,
ktoré pred dvoma desiatkami rokov zmenilo
chod našich potápačských dejín. Potom sa
naplno rozvinul maratón prednášok.
Krzystof Starnawski/PL predstavil vývoj,
myšlienky, pokusy a uvedenie do prevádzky
svoj dvojitý rebreather. Jeho funkčnosť
dokazoval na ponoroch s ním do hĺbok cez

200 m v Egypte a v jaskyni Pit na Yucatáne.
Ďalší poliaci, Sebastian Popek zastupujúci
Baltyckie Towarzystwo Wrakowe porozprával
o zostupoch k vraku Grom a Andrej
Kruczkowski o supporte v technickom potá-
paní. Michal Guba referoval o spoločnom
cvičení zložiek IZS a AČR, ktorého témou
bola súčinnosť pri nehode v Hranickej
priepasti. Iróniou akcie bolo, že pôvodne
simulácia sa zmenila na „ostrú“ akciu. Zaujal
tiež príspevok Petr Slezáka o potápaní v
extrémne nízkych podmienkach. Záver pred-
náškového pásma patril moderovanej
diskusii Petra Kubičku s témou DIR. Bol to
pokus, zmapovať tento spôsob potápania v
Čechách a na Slovensku po jeho 10-ročnej
diskusii. Súčasťou podujatia bol aj
doplnkový program v podobe výstaviek v
malej sále. Patril najmä CCR a SCR
Rebreatherom. Vysokú úroveň opäť potvrdili
aj podvodní tvorcovia, ktorí prezentovali
svoje filmy a fotografie. Spomeňme aspoň
Roberta Crofta, Sebastiana Popeka, Slawka
Pačka či našich Břetislava Vaisara a Petra
Vaverku.

Zaznamenal: Robert Korim



Priebeh tomboly

Žrebovanie o ceny od vystavovateľov a sponzorov Techmeeting-u 2012 sa uskutoční v
nedeľu o 17.00 hod., po ukončení prezentácií ako posledný bod programu. Výhercov
vyžrebujeme náhodným výberom "z klobúka". Vyhrať môže každý, kto bude v tom čase
prítomný v sále a bude mať pri sebe vstupenku na Techmeeting 2012. Lístky do tomboly
sa zvlášť nepredávajú a preto má každý účastník podujatia rovnakú šancu vyhrať niektorú
z hodnotných cien.

Zoznam žrebovaných cien

- Scooter Suex XJOY 7
- Liquivision X1
- Oceanic OC 1 PIONEER Limited Edition Complete System
- Lighthouse Dive Center - Týždenný pobyt s potápaním na lodi Miracle 1 v Egypte pre 2
osoby
- PRIŠĆAPAC DIVING CENTRE - Dva potápačské balíčky, ktoré obsahujú každý 10
ponorov
- DTD Stream 20 stainless-steel backplate 3 mm
- OMS Lerry Green 70 lb
- PIRATE Diving Helmets - MARK V. "antique 10 kg" Rozmery: 45 x 45 x 45 cm

- PIRATE Diving Equipment - darčekový poukaz
- PIRATE Diving School - 10 plaveckých okuliarov
- Dry pack KUBI
- UWH - Podvodní pouzdra - Nikon L25 + undewater housing Ikelite
- Fourth Element - ARCTIC 2 DIELNY (VRCHNÝ DIEL, SPODNÝ DIEL, TAŠKA)
- TENSIO TECHNOLOGY - Plniaca a prepúš ťacia hadica dĺžky 1m, s koncovkami 300 bar
s krížovým ventilom a manometrom od firmy L&W
- UWATEC digital 330 - EQUILIBRIUM
- KUBI batohy vhodné na technické potápanie

- AQUAREA - 4 ks vstupenky na rok 2012 do športového areálu AQUAREA
- DIVE 2000 Production - Automatika Bonaire - Subgear - 2. stupeň, Taška na príslušenst-
vo - Scubapro, Kniha - Cesty za tichom 1, DVD 01 Slovensko/Kráľovná Karpát
- FINN SUB s.r.o. - FINN LIGHT 750 Short
- FINN LIGHT - FINN LIGHT 750 Short
- SistemA Sidemount gear - 3x Tecdiving stage riggings for 80 cuft tanks
- new SF-2 Rebreather - 3x Tecdiving stage riggings for 80 cuft tanks
- iQsub - GoPro housing pro operační hloubku do 150m (Delrin)
- Mentes - Cestovný CCR balíček (kyslíkový senzor Teledyne R22D a 2x cestovné balenie
absorbentu Sofnolime 797)
- REEF d.o.o - Analox O2 EII

Sobota 4.2.2012
8.00 hod: Otvorenie Techmeetingu (dôležité organizačné inforrmácie, Dvorana slávy,
spomienka na Roberta Kleina, predstavenie prednášajúcich)
9.00 - 19.00 hod: Prednášky 
21.00 - 02.00 hod: Večerný raut s fun diving party (program s hudobnou kapelou).
21.30 hod: Osobné odovzdanie dvadsiatich výtlačkov kníh vylosovaným účastníkom
večerného rautu a fun diving party. Bill Stone: "Beyond the Deep: The Deadly Descent 
into the World's Most Treacherous Cave".

Nedeľa 5.2.2012
9.00 - 17.00 hod: Prednášky.
17.00 hod: Tombola - losovanie o ceny od vystavovateľov z účastníkov Techmeeting-u. 
18.00 hod: Ukončenie podujatia.

TOMBOLATOMBOLA
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SPONZORISPONZORI
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PARTNERIPARTNERI

MEETINGUMEETINGU

DAKUJEMEDAKUJEME
Sponzorom a partnerom podujatia za
ceny, materiálnu aj mediálnu podporu. 
R. Husákovi, T. Novosadovi, M.
Zverkovi ďalším a neznámym darcom
za použité fotografie. 

Pre potreby Techmeeting 2012,
Countdown # 5 vydali Robert Korim,
Peter Kubička a redakcia portálu 

www.scuba.sk

člny, s pomocou ktorých Vás budeme voziť na
lokality prešli podrobnou kontrolou ukončenou
odobrujúcim certifikátom. Ubytovanie rieši
naša partnerská Cestovná kancelária ARON-
NAX so sídlom v Bratislave. 

Výbava
Pre rýchle priblíženie k potápačským lokalitám
používame 2 gumené člny (4 a 8 metrové) so
závesnými motormi so silou 150 HP. Pre plne-
nie fliaš vzduchom využívame kompresory
Bauer. Potápačom s príslušnou kvalifikáciou a
výstrojom plníme kyslík, nitrox na požiadanie
aj trimix. Sme vybavený celým radom komu-
nikačných prostriedkov a záchranárskym
materiálom.

Ponory
Už 5 min jazdy člnom od nás sú steny pada-
júce až do 120 m hĺbok. Ale ostrov Korčula je
známy tiež viacerými suchozemskými
jaskyňami. Podobný terén čaká potápačov aj
pod vodou. Našimi lokalitami sú preto
najčastejšie rôzne skalné útvary, veže, pod-
vodné mosty, preliezačky, kaňony a pocho-
piteľne aj jaskyne. V dosahu máme desiatku
jaskýň, z ktorých niektoré sú aj cez 200
metrov dlhé, iné zasa s možnosťou vynorenia
sa v jazierkach v útrobách ostrova.

Sme pripravení Vám o týchto krásach
porozprávať na Techmeetingu 2012, alebo
minimálne dvom z Vás (výhercom našej ceny)
ukázať osobne na našej základni.

Robert Korim a Jozsef Zelenák, 
Priščapac Diving Centre - Korčula, HR.

www.priscapac.eu

Prišćapac
Naše potápačské centrum je na ostrove
Korčula v Chorvátsku.  Poskytuje komplexné
služby v oblasti rekreačného aj technického
potápania. Jeho jadrom je základňa priamo pri
vode s  vhodnými podmienkami pre výcvik aj
starostlivosť o už certifikovaných potápačov.
Ubytovať aj stravovať sa môžeš priamo u nás,
v príjemnom hoteli apartmánového typu.

Poloha
Prednosťou potápačského centra je unikátna
poloha priamo v zúženom "hrdle" prírodného
mosta priščapackého polostrova. Vzdialenosti
od plážového vstupu do vody či od móla, na
ktorom sa realizuje nakládka a vykládka potá-
pačského výstroja je len zopár metrov. Poloha
v lokalite, kde prakticky nejestvuje lodná
doprava, umožňuje na rozdiel od iných zák-
ladní ponory priamo z brehu, čo má význam
pre kurzy potápania alebo bezpečnú realizá-
ciu nočných zostupov. Začiatočníci, rodičia s
potápajúcimi sa deťmi, ale aj pokročilí tech-
nickí potápači ocenia plážový, veľmi bezpečný
vstup do vody.

Legitimita
Aktivity, ktoré prostredníctvom našej, v
Chorvátsku registrovanej spoločnosti
Podmorje realizujeme, sú legálne. Na organi-
zovanie potápačských výjazdov sme museli
získať koncesiu a súhlas miestnych úradov.
Naši Divemastri majú náležitým  spôsobom
nadobudnuté denníky vedúceho ponorov a

http://www.scuba.sk
http://www.priscapac.eu

