
Už osemnásť rokov v akcii Čisté vody sa potápa-
či ponárajú do chladných tatranských plies, aby 
z ich dna pozbierali odpadky po turistoch. Čiste-
nie plies je súčasťou Medzinárodného festivalu 
potápačských filmov, ktorý sa koná vo Vysokých 
Tatrách. Aj v piatok boh morí a vodných živlov 
Poseidon symbolicky otvoril pre potápačov štyri 
tatranské plesá: Nové Štrbské, Štrbské, Pop-
radské a Velické pleso. Pre žabích mužov je to 

Náš fotoreportér Viktor (vpravo hore) súčasťou
potápačského tímu.

Aj toto našli potápači na dne 
Popradského plesa.

jediná šanca, kedy sa môžu ponoriť do vysokohorských plies, 
keďže ide o piaty stupeň ochrany. Medzi tými, ktorí  ekologic-
ky pomáhali Vysokým Tatrám, bola  aj jedenásťčlenná skupina 
členov Športového klubu polície Prešov. Deviati  sa zapojili do 
čistenia Popradského plesa v nadmorskej výške 1494, 3 met-
rov, kde mala voda štyri stupne a dvaja o 150 metrov nižšie, na 
Štrbskom plese. 

Zaujímavé úlovky našli aj tento rok
Tohto roku „vylovili“ potápači v Tatrách 203 kilogramov odpad-
kov! Z dna Popradského plesa, ktorého hĺbka siaha až do se-
demnástich metrov, vytiahli nielen 20,5 kilogramov odpadkov, 
ale aj dvadsaťkilovú vyše tridsaťročnú kovovú piecku. Najviac 
harabúrd bolo na dne Štrbského plesa, a to až 157 kíl. Medzi 
nimi aj  peňaženka s československými korunami. Za osem-
násť rokov sa z dna tatranských plies vytiahlo neuveriteľných 
4 580 kíl odpadu. Na festivale potápačských filmov a čistení 
plies sa od roku 2000 zúčastňuje aj inštruktor  potápania  ŠKP  
Marek Kanaš, ktorý nám povedal, že „potápači Športového 
klubu polície Prešov takto raz do roka  pomáhajú v Tatrách 
od roku 2002. Pre nás je to jedinečná príležitosť pozrieť si 
tatranské plesá, ale aj pomôcť organizátorom akcie Čisté 
vody pozbierať čo najviac odpadkov z ich dna. Teší ma, že 
nám tohto roku vyšlo Popradské pleso. Vlani bol na ceste 
sneh a ľad, preto sme sa museli vrátiť na Štrbské. Okrem 
festivalu vo Vysokých Tatrách sme pomáhali už aj pri čistení 
Morského oka, Veľkého Hincovho plesa, lomu Rieky pri Šu-
tove aj Palcmanskej maši v Slovenskom raji.“  

Krásu Popradského 
plesa zachytil Viktor 

svojím fotoobjektívom.

Fotoreportér Viktor Zamborský sa vlastnými 
rukami podieľal na čistení tatranských plies

Len prednedávnom, na 

dovolenke v Egypte, si 

urobil potápačský kurz, 

o ktorom už dlho sníval. 

Vďaka tomu sa mu otvo-

rili brány morí i vôd. Keď 

prišla šanca zúčastniť sa 

čistenia horských plies 

v Tatrách, neváhal. Z Vikto-

ra Zamborského sa stáva 

potápač. Prinášame vám 

jeho fotoreportáž z pre- 

miérového ponoru v do-

mácich vodách. 


