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Zdarzenie nurkowe  / awaria sprzętu - Zakrzówek 

Opis akwenu: 

LOKALIZACJA: Kraków - dzielnica VIII Dębniki

WSPÓŁRZĘDNE: 50°2'14.28"N, 19°54'43.163"E

POWIERZCHNIA: 12 ha

GŁŁĘBOKOŚĆ: 32m 

WIDOCZNOŚĆ: w zimie do 15m, w lecie 3-8m


Na Zakrzówku znajduje się zalew Zakrzówek, który powstał w 1990 r. po zalaniu starego 
kamieniołomu wapienia. Składa się z dwóch zbiorników, połączonych przesmykiem. 
Brzegi zalewu stanowią jedno z ulubionych miejsc wypoczynku krakowian, jednak kąpiel 
w zalewie jest obecnie zabroniona z powodu ryzyka utonięć.

W czasie II wojny światowej, gdy teren był wykorzystywany jako kamieniołom, od 
września 1940 r. do października 1941 r. pracował w nim Karol Wojtyła.

Na terenie zalewu kręcono film Jurka Bogajewicza pt. Boże skrawki. Sam akwen to zalany 
kamieniołom, wykuty w skale wapiennej. Jego głębokość maksymalna wynosi 31 metrów. 
Wodę otaczają przede wszystkim pionowe ściany, wznoszące się kilkadziesiąt metrów 
nad lustro wody. Ponieważ jest to kamieniołom, który w dodatku został zalany 
stosunkowo niedawno, to można oglądać widoki niedostępne w innych, naturalnych 
akwenach. Przede wszystkim można podziwiać niemal pionowe skały z półkami i innymi 
ciekawymi formacjami skalnymi. Akwenem opiekuje się obecnie C.N. Kraken, który dba o 
to żeby oprócz uroczych i niezwykle widowiskowych ścian skalnych było coś jeszcze do 
oglądania poza skałami i zatopionymi drzewami, które nie zostały wycięte. Nad Wodę i 
zarazem na teren bazy wjeżdża się drogą, którą wywożono kiedyś urobek z 
kamieniołomu. Droga ta ma też kontynuację pod wodą i wokół niej gromadzą się 
największe atrakcje tego nurkowiska. Na drodze znajduje się wiele atrakcji, najbardziej 
popularne z nich to:


• komputer PC (ok. 5 m),

• platformy do ćwiczeń, (6 m),

• obręcze do ćwiczeń pływalności,

• dawna przebieralnia robotników,
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• lustra (10 m),

• samolot (12 m),

• samolot II (13 m),

• wrak statku "HMS Gruby" (15 m),

• wrak autobusu (18m).


Źródła:


Wikipedia- http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakrzówek_(Kraków)

Nurkomania.pl - http://www.nurkomania.pl/nurkowisko_zakrzowek.htm


Osoby nurkujące: 

5x AOWD - osoby wykonujące ćwiczenie

2x instruktorów - osoby nadzorujące


Plan nurkowania: 

Instruktor opisuje zadanie do wykonania całej grupie, która zostaje podzielona na 2 
zespoły 2x i 3x osobowy. Oba zespoły mają do wykonania to samo zadanie tj. 
Poszukiwanie przedmiotu znajdującego się na wyznaczonym terenie. Zostaje ściśle 
określony maksymalny czas na wykonanie zadania oraz przybliżona głębokość jak i 
miejsce gdzie znajduje się w/w przedmiot.

Grupy mają zamiar poszukiwać przedmiot metodą rozszerzającego się kwadratu.

Jako prowadzący omawiam plan nurkowania, możliwe do zobaczenia obiekty, możliwe 
zagrożenia, przypominam znaki nurkowe oraz ustalam procedurę na wypadek zgubienia 
się. Upewniam się czy wszyscy zrozumieli plan i omówione treści.


Opis zdarzenia: 

Głębokość maksymalna na obszarze poszukiwań wynosiła 8-10m. Obie grupy zaczęły 
poszukiwania po przeciwległych stronach wyznaczonego obszaru. W grupie 2x osobowej 
jeden z nurków zauważył problem z inflatorem:
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Problem polegał na braku powrotu przycisku na swoją pozycję. Po przyciśnięciu go 
jednokrotnie i odpuszczeniu palca powietrze cały czas było pompowane do jacket-a. 
Powodowało to brak możliwości wyrównania pozycji nurka pod wodą i potrzebę 
korzystania z awaryjnego spuszczania powietrza za pomocą spłuczki. Nurek 
zasygnalizował problem partnerowi i oboje zdecydowali się wypłynąć na powierzchnię. Po 
paru próbach na powierzchni oboje stwierdzili, że nie są w stanie naprawić w/w usterki w 
wodzie i zrezygnowali z dalszego nurkowania.


Wnioski: 

Awarie sprzętu nurkowego będą się zdarzać gdyż jest to sprzęt mechaniczny. Nurek 
zachował spokój i wykonał spuszczenie powietrza za pomocą spłuczki - którego nauczył 
się na kursie AOWD. Ze względu na bardzo płytkie zanurzenie nurkom nie groziło 
niebezpieczeństwo gdyby spłuczka nie została użyta - jednak nie należy stosować 
niekontrolowanego wynurzenia gdy możemy go uniknąć stosując procedury awaryjne, 
których uczymy się na kursach PADI. Aby kolejnym razem uniknąć w/w problemów należy 
pamiętać aby: 


- przed każdym wejściem do wody dokładnie sprawdzić cały swój sprzęt oraz sprzęt 
partnerów


- ważne jest także jego regularne serwisowanie




-   nie należy przekraczać limitów głębokości dozwolonych dla danego nurka.

-  w sytuacjach awaryjnych zachować spokój 


Ważne telefony: 

Najbliższy szpital Bonifratów ul. Trynitarska tel. 0-12 430-55-00


Lekarz dyżurny kraju (16:00 – 8:00) 0-22 831-34-40


Komora dekompresyjna w Gdyni: 0-58 622-51-63


DAN Polska: 0-58 622-55-63


Pogotowie ratunkowe: 999 lub 112


Tlen znajduje się w Centrum Nurkowym Kraken ul. Pychowicka 1b 


tel. 0-12 266-86-83

kom. 601-823-005 (Baza Nurkowa Zakrzówek – na miejscu) 


