Predstavujeme
ČISTÉ VODY – ČISTENIE TATRANSKÝCH PLIES
V Tatrách (slovenských i poľských) sa
nachádza približne 120 plies. Vznikli v dávnych dobách ako dôsledok
činnosti ľadovcov. O čistení týchto
jazier sme sa porozprávali s Pavlom
Kráľom, pracovníkom Štátnych lesov
TANAP-u.
Oficiálnym povolaním je síce lesník, avšak jeho veľkou záľubou je poPavol Kráľ
tápanie a filmovanie (aj pod vodnou
hladinou). K tomuto rozhovoru nás motivovali nielen žiaci
ZŠ Mierová vo Svite, s ktorými sa pán Kráľ stretol počas
besedy v septembri 2013, ale i náš fotograf, ktorý sa dvoch
takýchto zaujímavých akcií zúčastnil v lete 2012.

še sme mali skúsenosti, ako to v niektorých jazerách vyzerá.
A tak vznikla akcia Čisté vody. Skúšali sme, ktoré lokality by
boli na túto činnosť vhodné. Boli sme obmedzení pevne stanoveným termínom v rámci kalendára medzinárodných podujatí
(každoročne druhá polovica októbra) a tým, že potápačský
výstroj je veľmi ťažký – má hmotnosť približne 40 kg.

Potápačský výstroj naložený na chrbtoch dvojice potápačov

Pavol Kráľ počas besedy so žiakmi ZŠ Mierová vo Svite

Pán Kráľ, koľko tatranských plies z vyššie spomenutého počtu potápači chodia čistiť? Ako a kedy vznikla táto
ušľachtilá myšlienka?
Začnime od začiatku. Akcia Čisté vody s týmto názvom vznikla pri Medzinárodnom festivale potápačských filmov, ktorý sa
presťahoval v roku 1993 do Vysokých Tatier. Tento festival
sa pôvodne konal v Martine, bol organizovaný potápačským
klubom Hippocampus a mal rovnomenný názov Hippocampus. Prvé dva ročníky prebiehali ešte pod názvom Hippocampus Vysoké Tatry, potom došlo k premenovaniu na Medzinárodný festival potápačských filmov (MFPF). V jeseni tohto
roku sa v Tatrách uskutočnil jeho 28. ročník. Je to súťažný
festival, v rámci ktorého sa súťaží v kategóriách film a video,
diafón, diapozitívy, čiernobiela a farebná fotografia. Na fotografii musí byť aspoň malá časť obrazu spod vodnej hladiny,
vo filme aspoň 40 % záberov. Ostatný materiál môže byť zo
sucha. Keďže je to potápačský festival, chodia naň väčšinou
potápači. A tak, keď prevzal organizáciu MFPF potápačský
klub Vodnár z Popradu, ktorého som aj ja členom, čiže po príchode festivalu do Tatier, sme začali tiež premýšľať, ako túto
skutočnosť využiť. Chceli sme návštevníkom – potápačom –
zmysluplne zatraktívniť program a zároveň ukázať verejnosti
ich snahy o zachovanie čistej vody vo svete. Nakoniec sme sa
rozhodli postupovať po vzore akcie Čisté hory, počas ktorej
dobrovoľníci zbierajú na turistických chodníkoch v Tatrách
odpadky. Povedali sme si: Na Čistých horách sa zbierajú odpadky na suchu, my začneme s ich zberom vo vode. Navy2

Nosiť ho niekam pešo by bolo organizačne značne náročné. Preto sme vybrali predovšetkým tie jazerá, ktoré sú dostupné automobilom: Štrbské pleso, Popradské pleso, Nové
Štrbské pleso a Velické pleso. Zároveň sme akciu vymysleli ako súťaž. Tým máme všetky vyzbierané odpadky poctivo
vážené a vyhodnocujeme najaktívnejšieho čističa. Viacero
účastníkov príde práve preto, že sú motivovaní touto súťažou, a práve preto máme aj presnú štatistiku o vyzbieraných
odpadkoch. Za dve desaťročia sa z týchto tatranských plies
vynieslo 4276,5 kg odpadkov. Predstavuje to jedno poriadne
veľké nákladné auto, pretože väčšinou ide o ľahké veci (fľaše, plastové poháriky, konzervy, vrecúška...) – ja ich nazývam
„ruksakového“ pôvodu. Našli sa však aj kuriozity v podobe
rôzneho stavebného materiálu z výstavby chát a hotelov.
V médiách sa však objavili správy aj o čistení iných tatranských plies. Môžete nám k tomu uviesť niečo bližšie?
V roku 2005 sme sa rozhodli, že do čistenia zaradíme aj
niektoré vyššie položené plesá. Je ich necelých tridsať. Vybrali sme predovšetkým také, ktoré sa nachádzajú v blízkosti
turistických chodníkov a ktoré sú pomerne často navštevované (napr. Veľké Hincovo pleso, Zelené pleso, Päť Spišských
plies). Tak bola spustená tzv. vysokohorská časť akcie Čisté
vody. Avšak už nie v čase konania MFPF, ale individuálnymi
akciami počas letnej turistickej sezóny. Bol vypracovaný harmonogram, na základe ktorého sa jednotlivé plesá navštevujú. Niektoré raz za tri roky, niektoré raz za päť. Napr. Veľké
Hincovo pleso je rozľahlé, preto sme ho rozdelili na tri časti
– východnú, južnú a západnú. Každá jeho časť sa čistí spravidla raz za tri roky. Naposledy sme toto pleso čistili v lete
2012, o čom svedčia i nasledujúce fotografie.
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Skupina potápačov a nosičov po príchode k Veľkému Hincovmu plesu

Časť odpadkov vytiahnutých z Veľkého Hincovho plesa

Bez opasku so závažím by sa potápač vôbec neponoril – namiesto
olova si potápači naložia kamene

Pred ponorením do vôd plesa si potápač berie vrece na odpad

Z Veľkého Hincovho plesa potápači vylovili i túto tabuľku

Jeden z potápačov vo Veľkom Hincovom plese

Potápač Pavol Kráľ s kamerou vo Veľkom Hincovom plese
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Niektoré tatranské plesá sú čistené častejšie z dôvodu ich
polohy tesne vedľa turistických chodníkov, iné – vzdialenejšie od turistických chodníkov – sú potápačmi navštevované
menej často, pretože je v nich spravidla aj menej odpadkov.
Boli sme však i prekvapení – napr. z Ľadového plesa v Zlomiskovej doline, kam nikdy neviedol žiaden značkovaný turistický chodník, sme vytiahli niekoľko vriec odpadkov, najmä
konzerv. Ťažko povedať, kto ich tam zanechal. Môžeme iba
tipovať. Počas vysokohorskej časti akcie Čisté vody bolo dodnes vyzdvihnutých z vysokohorských plies ďalších 512,5 kg
odpadkov. Spolu za dvadsať rokov celej akcie je to 4789 kg.
Koľko osôb sa zúčastňuje jedného čistenia? Súvisí to
s počtom osôb, ktoré sa zmestia do príslušného auta? Alebo si ich vyberáte inak?
Pri vysokohorskej časti akcie Čisté vody platí zásada – maximálne štyria potápači v jednej lokalite. Plus potrebný počet nosičov. Samozrejme, že výstroj je individuálny, každý má
svoju hmotnosť batožiny. To sa nedá obmedziť. Zásada štyroch potápačov na lokalitu však musí byť dodržaná, aby sa
neurobilo náhodou viac škody ako úžitku. Použitie vrtuľníka
sa taktiež nepripúšťa. S každou partiou ide jeden pracovník
Štátnych lesov TANAP-u – väčšinou chodím osobne.

Jeden z potápačov na brehu Nižného Terianskeho plesa

Nasledujúce fotografie zobrazujú presun potápačov a nosičov k Nižnému Terianskemu plesu a jeho čistenie v lete 2012
s komentárom fotografa Vladimíra Božu st., ktorý sa týchto
akcií zúčastnil zároveň ako nosič výstroja jedného z prítomných potápačov.
Obliekanie potápačských kombinéz na brehu plesa

Terénne automobily vyviezli potápačov a ich pomocníkov čo najvyššie
do Kôprovej doliny

Náročný peší pochod k Nižnému Terianskemu plesu
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Jeden z potápačov v špeciálnej kombinéze s prístrojmi na rukách
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Aké sú kritériá pri hodnotení súťažného čistenia plies?
Keďže ide o súťaž, je potrebné všetok vyzbieraný materiál presne odvážiť. Nerozhoduje však iba celková hmotnosť
„úlovku“, ale i jeho zloženie. Hodnotí sa totiž aj prácnosť.

Potápač na brehu Nižného Terianskeho plesa

Odpad z Nižného Terianskeho plesa

Pri čistení plies v rámci MFPF platia tiež určité obmedzenia. Pokiaľ bola na niektorom jazere práca väčšieho rozsahu,
napr. na Velickom plese, vtedy v ňom pracovalo viac potápačov. Vyrezávali a vynášali staré potrubie, staré betóny... Teraz
je toto pleso už pomerne čisté, preto tam v posledných rokoch
chodí iba jeden alebo dva automobily s posádkou. Na takú
malú lokalitu to stačí. Na Popradské pleso, ktoré má väčšiu
rozlohu, chodí päť áut, na Nové Štrbské pleso desať potápačov. Viac sa ich tam nezmestí. No a na Štrbské pleso, ktoré
je jednak obrovské a tiež najviac znečistené, chodia všetci
ostatní. Obyčajne ich je tak 30 až 50.
Keďže takmer každý potápač počas festivalu mal záujem
o Velické alebo Popradské pleso, museli sme zaviesť systém
– kto príde skôr na prezentáciu, ten si vyberá (až do naplnenia jednotlivých počtov). V posledných rokoch sa MFPF koná
v kultúrnom dome v Pribyline a tam je tiež prezentácia akcie
Čisté vody. V tomto roku sa festival začal vo štvrtok 17. októbra. Čistenie plies prebiehalo v piatok dopoludnia, večer
bolo otvorenie samotného festivalu, ktorý potom pokračoval
až do nedele.
Koniec októbra nie je pre akciu Čisté vody najšťastnejším
termínom, pretože počas dvoch desaťročí konania sme museli
približne 30 % výjazdov na Velické a Popradské pleso zrušiť,
jednoducho sa tam nevedeli dostať. Všetci potápači tak čistili
Štrbské pleso a Nové Štrbské pleso. Dokonca počas viacerých
rokov bolo i Nové Štrbské pleso pod ľadom.
Môžu sa na tieto akcie prísť pozrieť i iné osoby okrem
potápačov a ich sprievodu?
Samozrejme, ktokoľvek. Pri Štrbskom plese, kam chodí i náš
maskot Poseidon (v podaní známeho míma Mira Kasprzyka
z Liptovského Mikuláša), sa na akciu vždy prídu pozrieť viacerí návštevníci.

Celkom dobre sa dá chápať, že potápači prídu čistiť tatranské plesá kvôli súťaži počas festivalu, ktorý je zároveň
mediálnou akciou. Na základe čoho sa však počas letnej
turistickej sezóny hlásia potápači na individuálne čistenie
plies?
Tu vôbec nejde o mediálnu slávu. Je to postoj k životu. Postoj
k vodnému svetu, ktorý každému potápačovi učaroval. Niektorí si to prídu vyskúšať, idú zo zvedavosti, iní to chápu aj ako
možnosť dostať sa na miesta, kam by sa inak nedostali. V súčasnosti ide asi o päť výšľapov ročne – tie stačia na to, aby sa
pravidelne striedalo čistenie vyššie spomenutých 30 plies. Na
začiatku bolo odpadu viac, teraz je ho už oveľa menej. Sme
veľmi radi, pretože stanovený cieľ evidentne plníme. Vyzerá
to tak, že ľudia chodiaci do hôr už začali chápať, že odpadky
do plies nepatria a každý návštevník hôr si ich musí zniesť.
Potápači chodia čistiť tatranské plesá v rámci dobrovoľníctva, všetku prácu robia zadarmo. Chápu to ako istú formu
odmeny – exkurziu, že sa dostanú na také miesta, ktoré by pre
nich inak boli neprístupné, pretože sa nachádzajú v Tatranskom národnom parku s najvyšším stupňom ochrany. Tatranské plesá sú príliš vzácne na to, aby sa využívali ako klasické
potápačské lokality. Na druhej strane – pokiaľ by mali Štátne
lesy TANAP-u za prácu vykonanú potápačmi zaplatiť, stálo
by to veľa peňazí. Na akcie sú odporučení potápači, ktorí
majú dostatočné skúsenosti. Vždy sú vopred podrobne oboznámení s lokalitou, úskaliami a upozornení na maximálne šetrný pohyb v jazere. Sú skupiny potápačov, ktoré sa týchto akcií zúčastňujú pravidelne. Napríklad členovia Atlantis Dive
z Bratislavy alebo potápačského klubu Modrá zóna z Nitry.
Ich podiel na celkovom zdarnom výsledku je veľký. No sú
i takí, ktorí pri prvom pokuse zistia, že je to priveľká drina,
a viac neprídu. Niekoľko rokov sa akcie dokonca pravidelne
zúčastňujú aj Poliaci.
Aké je zloženie týchto skupín a aká je ich príprava pred
samotným čistením?
Potápači zúčastňujúci sa vysokohorskej akcie Čisté vody sú
väčšinou členmi jedného alebo viacerých potápačských klubov. Vopred sa spoločne dohodnú, vyberú si termín a podľa aktuálnej ponuky lokalitu. Pomôžeme im podľa možností
s dopravou po lesných cestách a ostatné je na nich. Každý si
naloží na krošňu, čo uvládze. Samozrejme, že všetky potrebné
informácie dostanú potápači vopred. O vzdialenosti, stúpaní,
náročnosti terénu, nástrahách horského počasia... Sú upozornení na úskalia pohybu v horách, pomáhame im pri výbere
ubytovania, odporúčame čo najvhodnejší výstroj. No aj tak je
to predovšetkým o veľkej fyzickej námahe, vynášaní a znášaní
ťažkého výstroja, či tiež pobyte v ľadovej vode tatranských
plies. Bonusom býva, ak náhodou vystihnú pekné počasie. Po
ukončení potápania sa všetok vyzbieraný odpad odváži a znesie do kontajnera. To už zabezpečujú ŠL TANAP-u. Obyčajne,
pokiaľ toho nie je veľa, znesiem to sám.
Za rozhovor poďakovala Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st., autorka
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