Potáp??ská etiketa: Mo?ské prost?edí
P?edstavte si, že po?ádáte doma ve?írek, ve svém nádherném dom? vybaveném obrazy, koberci,
jemným porcelánem a starožitným nábytkem. A k tomu si p?edstavte, že n?kte?í z vašich host? se
b?hem ve?írku za?nou chovat velice zvláštn? – jeden krmí vaši ko?ku ?okoládou, druhý si hraje
na záclonách na Tarzana, další se pokouší jezdit na vašem psovi, v rohu zase n?kdo obt?žuje
teti?ku Minnie a aby toho nebylo málo, n?jaký další „host“ vráží do drahocenných váz a ?ímsi
divným sprejuje drahé koberce. Než si uv?domíte, že se opravdu nenacházíte na natá?ení filmu
od Johna Belushiho, ud?lá se vaší ko?ce opravdu zle a za?ne zvracet, pes z?stane v šoku
nejmén? týden nebo ješt? déle (a v takovém stavu bude i teti?ka Minnie) a nikdo na sv?t? si
nekoupí vaše zni?ené v?ci, i když se vlastn? jedná o jedine?né kousky.
Up?ímn? ?e?eno, chování n?kterých jedinc? pod vodou, kterého jsem byl sv?dkem, mi
p?ipomínalo spíše chování jakýchsi rozpustilých zví?at. A nebylo to v?bec k smíchu. Mo?ské
prost?edí m?žeme poškodit mnoha zp?soby, ale n?kdy se setkáme s tvrdou odezvou! Mo?ští
tvorové totiž p?ipomínají d?ímající božstva, která není radno dráždit a probudit. Chceme-li se
potáp?t bezpe?n? a následn? klidn? spát, nem?li bychom tato božstva provokovat a rozzlobit.

Jako slon v porcelánu
Jak nap?íklad vidí tvrdé korály n?které potáp??e? Tvrdé korály se bojí volných sou?ástí ?ástí
výbavy a prudkých pohyb? ve své bezprost?ední blízkosti, a naopak se cítí bezpe?n?, když je
?lov?k od nich vzdálený alespo? jeden metr. Všechny korály, m?kké i tvrdé, nenávidí opalovací
krémy a jejich pomsta m?že být tak nep?íjemná, že ?ada firem za?ala vyráb?t krémy, které
korál?m nevadí. S tvrdými korály si nezahrávejte, nebo? „duch mrtvých korál?“ m?že ochudit
oceán až o 80% mo?ských živo?ich?, zm?nit krásnou modrou vodu na šedozelenou a siln?
zne?istit podvodní fotoaparáty. Korály se musí respektovat, protože ovliv?ují celé oceány.

Mo?ské trávy a pís?itá dna
Nejstarší potáp??i si ješt? ur?it? pamatují filmy, ve kterých jezdili jurští potáp??i na speciálních
podvodních skútrech a kosili z mo?ského dna mo?ské trávy. My už ned?láme. Místo toho
spouštíme kotvy a necháme je vlá?et po dn?. A když ned?láme práv? toto, chováme se jako král
Herodes, mnoho mlá?átek a d?tí se m?že zabíjet kv?li nedostatku p p?íst?eší. Pomsta mo?ské
flóry (?as a rostlin) je doslova dech beroucí, do atmosféry se totiž dostává mén? kyslíku. Jen na
okraj: mo?ské okurky nejsou rostliny, jsou to bezobratlí.

Sbírání mušlí
?ekn?me to takto, ukradli byste p?íbytek n?jakému malému a bezbrannému bezdomovci?
Samoz?ejm?, že ne. I když mušle vypadají a fungují docela dob?e jako popelníky, popelníky to
nejsou. A mo?ské prost?edí není hotel.

Jezd?ní na rybách, plazech a r?zných savcích
Za d?ív?jších ?as? jezdili potáp??i na jakémkoli stvo?ení vhodné velikosti. Kdyby byli mo?ští
koníci o n?co v?tší, jezdili by i na nich. Po mnoha ošklivých kousnutích a ?ad? infarkt?, které
utrp?ly mo?ské želvy, potáp??i od t?chto praktik nakonec upustili. A v dnešní dob? nemá smysl
tyto drzé a nebezpe?né manýry obnovovat. Jestliže není mo?ské prost?edí hotel, není to ani
zábavní park.

Fascinace starými v?cmi
Všichni to známe, hospoda pod majákem je plná lodních zvon?, loutek námo?ník?, kompas?,
okének, kormidelních kol a dokonce i lodních šroub?. Jsou za barem a p?ipomínají dávné doby,
kdy ú?etní, kade?níci, architekti, u?itelé (a také banké?i) nem?li do podmo?ského sv?ta snadný
p?ístup. V té dob? bylo potáp?ní s t?žkými p?ilbami a botami napln?nými olovem velice
neobvyklým zam?stnáním. Vzhledem k tomu, že se v dnešní dob? ?adí k nejzkušen?jším
potáp???m i filozofové a archeologové, nabízejí nyní muzea také scenérie ze sv?ta pod vodou.
Ale krást z vraku je sobecké a bezohledné v??i dalším generacím potáp???. Myslete i na své
následovníky.

Krmení
Když se nabízí krmivo, i váš pes se chová, jako by hladov?l, p?itom víte, že tomu tak není. Pes
musí dodržovat p?esnou dietu podle v?ku, velikosti a plemene. Nabídka nemá obsahovat
rafinované cukry a krmiva se mu má dostávat v p?esném množství a ve správný ?as. Váš pes by
bez krmení od vás asi nep?ežil. Ale ryby si dokážou poradit samy. Bez vaší nabídky budou ur?it?
zdrav?jší a budou se chovat p?irozeným zp?sobem odpovídajícím svému vývoji. Nezodpov?dné
krmení žralok? provád?né amatéry m?že vést k vážným zran?ním nebo dokonce k úmrtí.
Masožravci v?tšinou nejsou žádnými vd??nými tvory a tak je tomu i v p?ípad? murén, pyskoun? a
mo?ských okoun?, nebo? všichni tito tvorové rádi kousnou do ruky, která je krmí. Býložravci zase
snadno z nezdravé potravy onemocní. Respektovat znamená nekrmit.

V??né polymery
Vím, že nikdy nebudete házet p?es palubu nedopalky cigaret, plastové sá?ky ani lahve. Ale vítr a

výkyvy paluby to mohou ud?lat za vás. Plasty velice „touží“ dostat se do oceánu a v?bec lze ?íci,
že je až neskute?n? p?itahuje jakákoli vodní plocha. A ryby, m?kkýši, plazi, larvy a savci jsou zase
fatáln? p?itahováni k plastovému odpadu a k r?zným zbytk?m a úlomk?m, tito mo?ští tvorové je
totiž myln? považují za potravu. Zlozvyk volného ponechávání r?zného odpadu na palub? m?žete
odstranit uzam?ením plastových p?edm?t? do bezpe?ných nádob. A samoz?ejm? omezením
používání jednorázových plast? na absolutní minimum pot?ebné pro své vlastní p?ežití. Vodu si
pl?te do opakovateln? použitelných lahví, plast?m se vyhýbejte.

Základem dobrého chování je neustálá empatie
Podle jedné verze ?eckého mýtu byl štír stvo?en bohyní Artemis, aby zabil Oriona, mocného
lovce, který se chlubil, že dokáže zabít všechna zví?ata na Zemi. Není tedy divu, že odranci a
jejich další jedovatí p?íbuzní pat?í do ?eledi Scorpaenidae. Jestliže existovalo n?co, co starov?cí
bohové nedokázali odpustit, tak to byla pýcha a arogance. Respekt je opakem pýchy a jeho projev
je dobrým zp?sobem, jak ší?it atmosféru plnou laskavosti a vlídnosti, v které se budou cítit dob?e
všichni v?etn? vás samotných.

