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Abstrakt 

 

Název: Analýza intro ponoru a jeho účastníků v potápěčské jámě Aquapalace Praha 

 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat jaká skupina lidí absolvuje 

zkušební intro ponory dle věku, průměrné mzdy, vzdělání a bydliště. 

 

Metody: Výzkumný soubor tvořílo 60 probandů od 10-ti let věku. Dotazníkové šetření 

probíhalo na potápěčské jámě v Aquapalace Čestlice v období zimy 2018 až jara 2019 

pod dohledem vyškolených a certifikovaných instruktorů potápění. Dotazník byl 

probandům předložen vždy po skončení intro ponoru. 

 

Výsledky: Výsledky diplomové práce definují skupinu účastníků navštěvující intro 

ponory od firmy Divers Direct a ukazují možnost se dále zaměřit na marketingovou 

činnost a navrhují změny, které by přispěly k větší spokojenosti účastníka, a tím i jeho 

udržení do potápěčských kurzů zakončených mezinárodně platnou certifikací. 

 

Klíčová slova: intro ponor, potápění, instruktor potápění 

 

  



 

Abstract 

 

Title: Analysis of try scuba and its participants in diving pit Aquapalace Praha 

Objectives: The main objective of this thesis is to analyze which group of people 

undergo try scuba according to age, average wage, edukation and residence. 

 

Methods: The research group consisted of 60 probands from the age of 10. The 

questionnaire survey was conducted at the diving pit in Aquapalace Čestlice during 

winter 2018 and spring 2019 under a supervision of trained and certified diving 

instructors. The questionnaire was always submitted to the probands after the end of the 

try scuba. 

 

Results: The results of the thesis define a group of participants attending try scuba 

organized by Divers Direct and show the opportunity to further focus on marketing 

activities and propose changes that would contribute to greater satisfaction of the 

participant and hence keeping them in diving courses ending with internationally valid 

certification. 

 

Keywords: intro dive, diving, diving instructor 
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1 Úvod 

 

Potápění nepatří mezi sporty, které by mohl člověk začít provozovat sám a ihned. Cesta 

k potápění je pro širokou veřejnost ztížena podmínkou absolvovat potápěčský kurz pod 

dohledem instruktora a na jeho konci získat oficiální certifikaci opravňující k 

samostatnému potápění. Kurz je navíc zpoplatněn poměrně vysokou částkou a s touhou 

se samostatně potápět se navíc pojí nutnost nákupu nebo zapůjčení relativně nákladného 

potápěčského vybavení. Pokud opomeneme náklady spojené se vstupem do světa 

rekreačního potápění, je nutné si uvědomit i časovou náročnost tohoto sportu. Právě z 

těchto důvodů mnozí lidé zvažují, zda se potápění začnou věnovat, nebo dají přednost 

jinému sportu. Největší hrozbou pro potápěčské školy nejsou konkurenční školy v okolí, 

ale jiné sporty.  

 

Z výše zmíněných důvodů existují pro zájemce o potápění takzvané intro ponory neboli 

zkušební ponory. Jde v podstatě o lekce v rozsahu kolem jedné hodiny času, kdy se 

instruktor klientovi věnuje, popíše mu základní problematiku potápění jako sportu, 

poodkryje témata teoretické výuky, popíše základním způsobem potápěčskou výstroj a 

vezme daného člověka na malou exkurzi pod vodu. Klient tak má možnost si nezávazně 

vyzkoušet, jestli je potápění sport pro něj, jestli mu v jeho provozování nebrání žádné 

komplikace, ať už v podobě zdravotních překážek, psychické nepohody pod vodou nebo 

nedostatek nadšení po první lekci.  

 

Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat téma zkušebních ponorů. 

Z dotazníkového šetření zjistit jaké faktory ovlivňují průběh a kvalitu intro ponorů. 

Práce se zaměřuje na popis vzorového klienta, u kterého se po absolvování intro ponoru 

dá předpokládat, že bude pokračovat v kurzu. Důležitým výstupem této práce bude na 

základě výsledků dotazníků navrhnout změny, které zohlední potřeby zákazníka a 

zanechají tak u účastníka větší pozitivní dojem. 

 

Aby práce poskytla ucelený pohled na danou problematiku, zmíníme v začátku práce 

historii potápění jako rekreačního sportu, provedeme stručné představení jednotlivých 
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potápěčských škol. Zaměříme se na intro ponor a jeho průběh už od samotného začátku, 

kdy člověk vstoupí do prostoru, ve kterém se bude lekce odehrávat, až po definitivní 

rozloučení se s instruktorem. Prostředí, chování instruktora a celkovou atmosféru se 

pokusíme na základě dotazníků rovněž analyzovat.  

Tato diplomová práce by tak měla poskytnout základní popis intro ponoru a jeho 

průběh. Zároveň se v analýze objeví faktory ovlivňující celkový výsledek intro ponoru 

jako jsou věk, čistý měsíční příjem a další. Výstupem by měl být popis ideálního intro 

ponoru, jeho průběhu a úskalí, aby jeho výsledkem byl vstup klienta do základního 

potápěčského kurzu, a tedy i do celého potápěčského světa. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1 Potřebné vybavení pro intro ponor 

 

Potápění je sport, který vyžaduje velké množství poměrně drahého vybavení, výstroje a 

doplňků vybavení. Kromě neoprenových obleků, ploutví a masek jsou to také přístroje, 

díky kterým lze pod vodou dýchat, měřit zbývající tlak v lahvi, hloubku a čas, který 

zbývá do vypršení bezdekompresního limitu a také dosahovat neutrálního vztlaku. Toto 

všechno potápěčské vybavení umožňuje pohodlně prozkoumávat svět pod vodou po 

delší čas, než umožňuje pouhý nádech. A prakticky totožné potápěčské vybavení je 

potřeba použít i v případě intro ponoru. 

 

2.2.1 Potápěčský oblek 

 

Ne každá voda je dostatečně teplá, aby se v ní člověk mohl potápět pouze v plavkách a 

nehrozilo mu například silné podchlazení, šok či zvýšená spotřeba vzduchu. Proto je 

potřebný potápěčský oblek, který sice nevytváří teplo, ale pomáhá tělu účinněji 

udržovat své vlastní teplo. Potápěčské obleky se rozdělují na mokrý, polosuchý a suchý.  

 

Mokrý a polosuchý oblek je často označován pouze jako neopren. Mokrý neopren 

pomáhá udržovat tělesnou teplotu nejhůře, jelikož voda neoprenem stále cirkuluje a tělo 

musí ohřívat nové molekuly vody. Proto je tento neopren vhodný spíše do teplých vod. 

Polosuchý neopren má zakomponované takzvané manžety, díky kterým sice voda do 

neoprenu nateče, ale udržuje se v něm po celou dobu ponoru a tělo tak svou teplotou 

ohřeje vodu pouze jednou, a tudíž již dále tělesné teplo neubírá. Tyto neopreny se 

rozdělují dále podle tloušťky materiálu. Standardní tloušťky dlouhých neoprenů jsou 3 
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mm, 5 mm a 7 mm a samozřejmě čím chladnější voda je, tím silnější neopren se 

doporučuje.
1
 

 

Dalším typem potápěčského obleku je suchý oblek. Už podle názvu lze odvodit, že 

v tomto obleku zůstane tělo potápěče suché, a proto je tento oblek vhodný i do těch 

nejchladnějších vod včetně potápění pod ledem. Na rozdíl od neoprenů zde to není 

tloušťka materiálu, která pomáhá potápěčům zůstat v komfortu. Suché obleky používají 

těsnění a nepropustné zipy, které brání vodě vniknout do obleku, a tudíž se kolem těla 

vytvoří vrstva vzduchu. Tu je mnohem snazší zahřát v porovnání se studenou vodou. 

Dále mohou nosit potápěči speciální podobleky či jiné vrstvy oblečení, které jim 

pomohou v boji proti chladu.  

 

Existují dva hlavní typy suchých potápěčských obleků, a to membránový, který lze také 

nazývat trilaminátový, a neoprenový.
2

 Membránový oblek je často vyroben 

z trilaminátu (neboli tří vrstev), je lehký, snadno skladovatelný a bez vlastního 

pozitivního či negativního vztlaku. Materiál však sám o sobě nezajištuje teplo, a proto je 

nutné vzít si také podoblek, který zajistí tepelný komfort potápěče. Neoprenový suchý 

oblek je v podstatě velmi silný mokrý neopren, který je díky latexovým, silikonovým 

nebo neoprenovým manžetám a speciálním zipům vodotěsný. Jsou sice těžší, ale lépe se 

přizpůsobují tělu, pohyb v nich je volnější a poskytují tepelný komfort samy o sobě, 

takže není nutné si pod ně brát velké vrstvy oblečení. Avšak je nutné vzít na vědomí, že 

reagují na tlak vody, a tudíž v čím větší jste hloubce, tím více se neopren ztenčuje a 

poskytuje nižší tepelnou ochranu.  

 

Pro intro ponory, které se odehrávají v jámě v Aquapalace Čestlice, se využívají krátké 

neopreny o tloušťce 3 mm. Voda zde má stálou teplotu kolem 28°C a pro pobyt ve 

vodě, který je maximálně 40-ti minutový, je to dostatečná tepelná ochrana. Ze 

                                                 

1
UNDERSEAS. UnderseasScuba Center Inc.: Wetsuits 101: TypesOfWetsuits [online]. 2017 [cit. 2019-

11-12]. Dostupné z: https://www.underseas.com/blog/wetsuits-101-types-wetsuits/ 
2

SCUBA Diving: ScubaDrysuits [online]. 2017 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: 

https://www.scubadiving.com/scuba-drysuits 
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zkušeností instruktorů je pak pro delší pobyty i v takto teplé vodě lepší využít neopreny 

dlouhé. Krátký neopren není dostatečný v případě, že se intro ponor odehrává na 

otevřené vodě v některém z českých lomů. Voda v létě zde může mít v hloubce kolem 

10 °C. Za těchto okolností je tedy nutné zvolit silnější neopren a další doplňky, o 

kterých budu psát později v této kapitole. Jako příklad mohu uvést lom Horní Cerekev, 

kde se toto léto prováděly intro ponory, jejíž maximální hloubka je 22 metrů.
3
 V únoru 

je teplota vody dokonce pouze 2°C. 

 

Tabulka 1: Průměrná teplota vody v hloubce dle měsíců
3
 

Měsíc Led. Úno. Bře. Dub. Kvě. Čvn. Čvc. Srp. Zář. Říj. Lis. Pro. 

Teplota vody 

v hloubce 
3°C 2°C 3°C 5°C 5°C 8°C 8°C 10°C 9°C 8°C 7°C 4°C 

 

2.2.2 Maska 

 

Pokud se člověk ponoří do vody a otevře oči, pravděpodobně neuvidí ani svou špičku 

nosu. Voda rozostřuje vidění, jako by měl člověk přibližně -43 dioptrií.
4
 Maska při 

ponoru nezajišťuje žádnou z životně důležitých funkcí, ale poskytuje komfort ostrého 

vidění pod vodou. A jelikož se lidé chtějí potápět nejčastěji proto, že chtějí vidět 

podvodní svět, je maska další důležitou součástí potápěčské výstroje. 

 

Základní konstrukce masky je tvrzený skleněný zorník, takzvaná silikonová lícnice, 

která těsní na obličeji a brání vodě v proniknutí do masky, popruh k připevnění masky 

                                                 

3
ŠRAIER, Zdeněk. Strany potápěčské: Horní Cerekev - lom [online]. 2001 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: 

http://www.stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=170 
4

Dobré oči: Dokonalejší zrak pod vodou [online]. [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: 

http://www.dobreoci.cz/cz/aktuality/detail/19_68-dokonalejsi-zrak-pod-vodou.html 
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na obličej a rámová struktura, která spojuje všechny tyto komponenty.
5
 Každá z těchto 

součástí se může designově lišit a každý výrobce má jiný pohled na to, jaký design je 

nejlepší. 

 

Konfigurace a specifikace zorníku představuje většinou nejdůležitější parametr při 

výběru masky. Masky mají buď jednoduchou, dvojitou nebo vícenásobnou konfiguraci, 

ale mohou se lišit tvary zorníku.
6
 Masky s jednolitým zorníkem nemají rám napříč 

nosem, a tudíž se mohou jevit jako více otevřené s lepším rozsahem vidění. Do těchto 

masek však nejdou zakomponovat dioptrická skla. Ale existuje zde možnost vlepení 

korekční čočky s negativní korekcí.
7
 Maska s rozděleným zorníkem je nejběžnějším 

typem. Tyto masky mohou mít nižší profil, který poskytuje širší rozsah vidění než 

maska s jednolitým sklem, a také díky tomu usnadňuje vyrovnávání tlaku v hloubce, 

jelikož se tolik nepřitlačí na obličej. Pro potápěče, kteří musí nosit brýle, je tato maska 

ideální, jelikož je zde možné skla vymění za dioptrická. Ještě existují masky 

s vícenásobnou konfigurací, kde se skleněný zorník láme i do stran masky. Tyto masky 

mají poskytnout větší zorné pole a lepší periferní vidění, ale je to spíše o pocitu 

potápěče. Dále ještě existují celoobličejové masky, ale ty jsou využívané především 

technickými potápěči. Výhodou této masky je, že muže být vybavena komunikačním 

zařízením, takže opravdu můžete mluvit se svým buddym nebo podpůrným týmem na 

souši. 

 

Další podstatný parametr je v barvě silikonu, který těsní kolem obličeje a brání tak 

průniku vody do masky neboli takzvané lícnice. Lze si vybrat průhledný či neprůhledný 

silikon. Neprůhledný silikon je vhodný například pro potápěče, kteří se zabývají 

podvodním fotografováním či natáčením. Neprůhledný silikon pomáhá zaostřit se na 

                                                 

5
Simplyscuba: Helpchoosing a mask [online]. [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: 

https://www.simplyscuba.com/pages/mask-advice 
6

ScubaDoctor: Maska /Snorkels [online]. [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: 

https://www.scubadoctor.com.au/diveshop/index.php?main_page=index&cPath=153 
7
 Divers Direct: Sklo dioptrické LOOK -1 až -10 [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupné z: https://divers-

direct.cz/4644-10421-sklo-dioptricke-look-1-az-10-

technisub.html?gclid=EAIaIQobChMIxovEjJip5gIVR7TtCh2t1gaTEAQYBiABEgK8xvD_BwE#/1886-

dioptrie-neg55 
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objekt a brání v rozptylování. Průhledný silikon umožňuje proniknout světlu ze stran, 

také napomáhá perifernímu vidění. 

 

Každý člověk má trochu jiný tvar obličeje, a proto každému vyhovuje jiná maska. Proto 

při intro ponorech jsou na jámě k dispozici různé druhy masek a klient si vybere tu, 

která je pro něj nejvhodnější. 

 

2.2.3 Ploutve 

 

Kompletně nastrojený potápěč má na sobě příliš mnoho věcí, které při plavání vytvářejí 

odpor vůči vodě. Proto by pro potápěče bylo velice obtížné pohybovat se pod vodou 

pouhým kopáním a mácháním rukama. Nemluvě o tom, že takovýto pohyb je velice 

náročný a mohl by způsobit zvýšenou spotřebu vzduchu i zvýšené riziko dekompresní 

nemoci. Proto se pro pohyb pod vodou používají ploutve. Opět je zde několik druhů a 

každý se hodí pro jiné příležitosti. Ploutve se rozdělují na botičkové, páskové a mohou 

být s dělenými listy nebo jedním celistvým listem.
8
 

 

Botičkové ploutve jsou mnohem lehčí než srovnatelné páskové ploutve. Mají také kratší 

a pružnější listy, což usnadňuje kopání pod vodou. Botičkové ploutve jsou navržené tak, 

aby se daly nasadit na holou nohu, a tudíž není potřeba mít neoprenové boty. Díky 

tomu, že ‚kapsa‘ dokonale obepíná nohu, je zde účinnější přenos kinetické energie 

z nohy na list ploutve. U botičkové ploutve je rozhodující, aby přesně seděla a byla 

pohodlná, protože ji nelze nijak upravit. Pokud je příliš malá, zkroutí prsty a sedře paty. 

Pokud je příliš velká, může sklouznout z nohy a při kopu se nedocílí požadovaného 

efektu. Na otevřené vodě jsou pohodlnější spíše páskové ploutve s otevřenou patou, 

které se nasazují na neoprenové boty. Bez neoprenových bot, nemají nohy žádnou 

ochranu, což může způsobit problém vyšplhat po žebříku na loď nebo přejít přes 

skalnatou pláž až k vodě. V teplých vodách, kde potápěči nenosí tolik vybavení, jsou 

                                                 

8
 ROY, Roger. ScubaDiving: UnderstandingtheDifferentTypesofScubaDivingFins [online]. [cit. 2019-

11-12]. Dostupné z: https://www.scubadiving.com/out-box-facts-about-fins 
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používanější většinou botičkové ploutve. Ve studených vodách naopak páskové, jelikož 

neoprenové boty zajišťují vyšší tepelný komfort.
9
 

 

Ploutve s rozděleným listem protnou vodu s minimálním odporem, jelikož místo toho, 

aby ploutev tlačila proti vodě hrubou silou, její pružné rozdělené listy vytvářejí zdvih 

spolu s efektem tryskového motoru podobně jako vrtule u člunu. Čím rychleji se vrtule 

otáčí, tím rychleji se generuje pohon. Čili u rozdělených ploutví vychází síla spíše 

z rychlosti kopu potápěče než ze síly kopu. Vzhledem k principům designu rozdělených 

ploutví přichází v úvahu pouze kraulový rychlý kop, což nemusí každému vyhovovat. 

Pro intro ponory na jámě se používají klasické botičkové ploutve s celistvým listem. 

Tyto ploutve jsou ideální pro začátečníky do teplých vod. Mohou si zkoušet různé 

techniky kopu a následně tomu přizpůsobit výběr ploutví, které si koupí. V případě intro 

ponoru ve studené vodě se klientům půjčují neoprenové boty a páskové ploutve taktéž 

bez rozděleného listu. 

 

2.2.4 Kompenzátor vztlaku 

 

Vybavení, bez kterého se potápěč neobejde, je kompenzátor vztlaku, pro který se 

používá zkratka BCD (Buoyancy Control Devices – kompenzátor vztlaku). 

Kompenzátor pomáhá vyrovnávat neutrální vztlak, popřípadě může zajistit pozitivní či 

negativní vztlak a pomáhá tak ve vertikálním pohybu. Celkově jsou na trhu k dispozici 

tři hlavní typy. Největší rozdíl je v umístění vzduchového měchýře, který zajištuje 

požadovaný vztlak. Z běžně dostupných kompenzátorů vztlaku se rozlišují žakety, 

křídla a semi křídla.
10

 

 

                                                 

9
 ROY, Roger. ScubaDiving: UnderstandingtheDifferentTypesofScubaDivingFins [online]. [cit. 2019-

11-12]. Dostupné z: https://www.scubadiving.com/out-box-facts-about-fins 
10

WOOD, Kristy. Ocean scuba dive: Different Types of BCD [online]. 2019 [cit. 2019-11-20].Dostupné 

z: https://oceanscubadive.com/different-types-of-bcd/ 
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Žaket je nejběžnějším typem kompenzátoru vztlaku pro rekreační potápění a existuje již 

velice dlouhou dobu. BCD se skládá z nositelné vesty, ta může připomínat vestu 

záchranou, do které je integrovaná duše, která se ovine kolem potápěče a nafukuje se 

vpředu a po stranách vesty. Žakety jsou extrémně stabilní a pomáhají zůstat ve svislé 

poloze, což je výhodné pro začínající potápěče, kteří tráví spoustu času cvičením a 

následováním instruktora. Většina žaketů má také přední kapsy pro snadné přenášení 

potápěčského vybavení a integrované kapsy pro závaží. Nevýhodou tohoto BCD je 

omezená možnost pohybu a ve vodě vytváří větší odpor, jelikož má více polstrování. Při 

plném nafouknutí žaketu, může vesta lehce stlačit hrudník, což může být pro některé 

potápěče nepohodlné. 

 

Kompenzátor vztlaku typu semi-křídla je upřednostňován pokročilejšími potápěči, 

jelikož umožnuji větší svobodu v pohybu a vytváří přirozeně neutrální vztlak, díky 

kterému tělo potápěče zůstává pod vodou ve vodorovné poloze. To je zapříčiněno 

rozložením veškerého vzduchu v kompenzátoru vztlaku na zádech. Stejně jako žaket, i 

semi-křídlo vypadá jako vesta. Přední strana je však zjednodušená a nevyplňuje se 

vzduchem. Ten je umístěný po obou stranách tlakové lahve, stejně jako to má BCD typu 

křídlo. Semi-křídlo je mnohem kompaktnější, proto ho upřednostňují potápěči, kteří 

často cestují.  

 

Kompenzátor vztlaku typu křídlo je podle mínění autora práce nejefektivnější a 

neobsahuje žádné postroje ani kapsy v přední části. Konstrukce zahrnuje kovovou zadní 

desku (používá se většinou hliník nebo nerezová ocel), odnímatelné popruhy 

s mezinožním pásem a odnímatelný vzduchový měchýř. Existují dva typy vzduchového 

měchýře, a to podkova nebo donut. Oba typy se přidělávají mezi zádovou desku a lahev. 

Rozdíl mezi nimi je v tom, že u křídla typu donut prochází vzduch celým okruhem 

360°, zatímco u podkovy existuje mezera dole pod lahví. Křídlo je pravděpodobně 

nejstabilnější ze všech kompenzátorů vztlaku, jelikož vztlak je soustředěn kolem 

nejtěžší části potápěčského vybavení, což je lahev. Tento typ BCD je preferovaný 

hlavně technickými a jeskynními potápěči, jelikož je lehce přizpůsobitelný, nabízí 
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velkou mobilitu a umožňuje snadno proplouvat i úzkými prostory.
11

 Nevýhoda je stejná 

jako u semi-křídla. Hůře se na hladině drží vertikální poloha. Další větší nevýhodou je 

nedostatek kapes pro potápěčské doplňky, ale zkušení potápěči si to umí 

vykompenzovat jinak. 

 

Během intro ponoru mají klienti po celou dobu žaket, který je pro ně známější a pro 

začátečníky jednodušší na ovládání. Nemusí tak řešit převažování dopředu a poskytuje 

jim komfort stabilního držení těla. 

 

2.2.5 Plicní automatika 

 

To, co spojuje kompenzátor vztlaku, lahev a zároveň umožňuje potápěči dýchat pod 

vodou, se nazývá plicní automatika. Automatika se skládá z několika částí. První 

stupeň, dva druhé stupně, středotlaká inflátorová hadice a manometr. Existuje mnoho 

druhů a značek plicních automatik v různých cenových relacích, ale všechny musí splnit 

přísné regulační normy. Takže dražší ještě neznamená bezpečnější. 

 

První stupeň je napojen na lahev a reguluje tlak vzduchu, který opouští lahev. Druhý 

stupeň se skládá z náustku a proplachovacího ventilu označovaného jako vzduchová 

sprcha a je spojen s prvním stupněm středotlakou inflátorovou hadicí. Účelem druhého 

stupně je přívod vzduchu do potápěčových úst pod potřebným tlakem a dle potřeby 

odstranit z úst vodu či případný odpad pomocí takzvané sprchy. 

 

Co je nutné brát v potaz je teplota vody, ve které se intro ponor odehrává. Automatiky 

mají různé prahové hodnoty. Základní automatika je vhodná do teplé vody, kde nehrozí 

                                                 

11
SCUBA, gear.Leasure Pro: Types of BCD’s [online]. 2018 [cit. 2019-11-20].Dostupné z: 

https://www.leisurepro.com/blog/scuba-gear/types-bcds/ 

https://www.leisurepro.com/blog/scuba-gear/types-bcds/
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její zamrznutí. Pro studenou vodu, což je přibližně teplota pod 15°C 
12

, je vhodné zvolit 

automatiku, která je pro ni uzpůsobená. Tyto automatiky jsou utěsněné, aby odolaly 

zamrznutí, ale zároveň jsou vhodné i do kalných vod, protože zabraňují proniknutí 

drobným částicím. 

 

Automatiky lze dále rozlišovat podle toho, zda je první stupeň vyvážený nebo 

nevyvážený. Obecně jsou vyvážené systémy lepší, ale také nákladnější na údržbu. 

Nevyvážená plicní automatika dodává vzduch nerovnoměrně v případě sdílení vzduchu, 

větší hloubky nebo při poklesu tlaku v lahvi. Vyvážený systém zajišťuje stejný přísun 

vzduchu po dobu celého ponoru.
12

 

 

První stupeň můžeme rozlišovat na membránový a pístový. U pístového je pouze jedna 

pohyblivá část, takže je jednodušší na údržbu a je i odolnější, ale snáze se do něj 

dostane voda, takže vyžaduje častější péči. Membránové regulátory jsou lépe utěsněné, 

a proto vydrží déle při potápění ve studené a slané vodě.
12

 

 

Pro intro ponory v potápěčské jámě je důležité, aby automatiky byly pravidelně 

servisovány, ale díky kontrolovaným podmínkám není nutné používat vyvážené 

membránové automatiky. 

 

2.2.6 Tlakové lahve 

 

Vzduch, který potápěč dýchá, si nese s sebou na zádech v tlakových lahvích. Lahve 

mohou být vyrobeny z oceli nebo hliníku. I když je to v obou případech kov, lahve jsou 

vyráběny odlišně, vypadají trochu jinak a mají i různé vlastnosti a chování pod vodou. 

 

                                                 

12
REDEN, Chantae. The Salt Siren: TheUltimateGuide to Choosingthe Best ScubaRegulator [online]. 

2017 [cit. 2019-11-17]. Dostupné z: https://thesaltsirens.com/how-to-choose-the-best-scuba-diving-

regulator/ 
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Ocelové lahve mají tloušťku 4 až 5 mm
13

 a končí oblým či plochým dnem. V případě 

oblého dna je potřeba na lahev nasadit gumovou či plastovou botičku, aby mohla stát 

vzpřímeně. Ocelové lahve mají negativní vztlak. Lahve jsou k dispozici většinou ve 

velikosti 3, 5, 7,10, 12 a 15 litrů s možným tlakem 200, 232 nebo 300 barů. 

 

Hliníkové lahve jsou vyráběny vytlačováním do forem, díky čemuž je možné mít ploché 

dno a není potřeba gumová či plastová botička. Hliník je měkčí kov, a proto stěna musí 

být silnější, aby vydržela vnitřní tlak. Stěna lahve je přibližně 11 mm.
13

 Hliníkové lahve 

jsou obvykle objemnější než ocelové a mají významnější kolísání hmotnosti mezi mírně 

záporným vztlakem, když jsou plné, a pozitivním vztlakem, když jsou prázdné. Lahve 

jsou dostupné v různých velikostech. Nejstandardnější je 11,1 litru s možným tlakem 

200 a 232 barů. 

 

Pro intro ponory se používají tlakové lahve ocelové. Jsou lepší na údržbu a také není 

třeba dávat klientům tolik závaží. Velikost lahve se volí podle stavby těla, aby to pro 

klienta nebylo příliš těžké. Spotřeba vzduchu se zde tolik neřeší, klienti nejsou pod 

vodou tak dlouhou dobu, aby kvůli tomu museli použít lahev s větším objemem. 

 

2.2.7 Zátěž 

 

Ač se to zdá jako nepodstatný detail v porovnání s ostatním potápěčským vybavením, 

bez zátěže se mnohdy nedokáže nikdo potopit. Potápěč na sobě má spoustu vybavení, a 

ačkoliv je těžké, vytváří samo o sobě pozitivní vztlak. Proto je potřeba vzít si většinou 

zátěž. Zátěž je možné si dát na zátěžový opasek, který si následně připne kolem pasu, 

nebo existují integrované zátěže do kompenzátoru vztlaku, kam je možná zátěž 

zasunout. 

 

                                                 

13
Simplyscuba: HelpChoosing a Dive Cylinder [online]. [cit. 2019-11-17]. Dostupné z: 

https://www.simplyscuba.com/pages/help-choosing-a-dive-cylinder 
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Každý člověk má jinou stavbu těla, a tím pádem potřebuje jinou hmotnost zátěže. Dva 

lidé vážící stejně, nemusí potřebovat stejnou zátěž. Hodně zaleží na fyziologickém 

rozložení těla, především tukových tkání. Tuk má menší specifickou hmotnost a 

nadnáší, takže obéznější lidé potřebují větší hmotnost zátěže. Naopak svaly jsou těžší a 

člověk pak tolik závaží nepotřebuje a stačí mu jen ocelová lahev. 

 

Klienti dostanou během intro ponoru dostatek závaží, aby se zamezilo tomu, že by 

vystoupali příliš rychle k hladině a ohrozili tím své zdraví. 

 

2.3 Rizikové faktory 

 

Potápění je mnohem bezpečnějším sportem, pokud potápěč podstoupí důkladný výcvik, 

dodržuje pokyny pro bezpečné potápění, používá správné vybavení a potápí se v rámci 

svých zkušeností a limitů. Stejně jako u každého jiného sportu i zde existuje riziko. Lidé 

nejsou uzpůsobeni k tomu, aby dýchali pod vodou, což znamená, že potápěč je zcela 

závislý na správném vybavení, svých dovednostech a výcviku, aby si zajistil bezpečné 

vynoření po každém ponoru. Proto by se mělo k tomuto sportu přistupovat 

s přiměřeným respektem. S přihlédnutím ke statistikám úmrtí, je potápění bezpečnější 

než řízení auta, těhotenství, seskok s padákem nebo dokonce běh maratonu.
14

 

 

V této kapitole je uvedeno, jaké jsou možné nebezpečí, které hrozí při běžném intro 

ponoru v případě, že se nedodržují pokyny instruktora. Za celou kariéru autora práce 

však k žádné z těchto nehod nedošlo a všichni instruktoři se starají o to, aby 

pravděpodobnost těchto příhod byla minimální. 

 

 

                                                 

14
GIBB, Natalie. Liveaboutdotcom: IsScubaDivingSafe? [online]. 2019 [cit. 2019-11-17]. Dostupné z: 

https://www.esnakesub.cz/potapecska-bojka-a-jeji-vyuziti-v-ramci-podvodnich-aktivit.html 
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2.3.1 Barotraumata 

 

Barotrauma je poranění, ke kterému může dojít během intro ponoru. Stát se to může 

každému potápěči, jelikož z pohledu změny tlaku je nejhorší prvních deset metrů. Za 

barotrauma je označováno zranění, které je způsobeno změnou tlaku. Existuje několik 

typů barotraumat, které se mohou pod vodou stát. V podstatě barotrauma může 

zasáhnout jakoukoliv dutinu, kde se nachází vzduch, na který může působit tlak vody.  

 

2.3.2 Plicní barotrauma 

 

Plicní barotrauma je jedním z nejzávažnějších a život ohrožující. Jedním 

z nejdůležitějších pravidel při potápění je dýchat nepřetržitě a nezadržovat dech. Pokud 

potápěč zadrží dech a stoupá nahoru k hladině, mohou plíce explodovat kvůli 

rozpínajícímu se vzduchu.
15

 Je to trochu přehnaně řečeno, ale minimálně toto vysvětlení 

zabírá natolik, aby studenti dech nezadržovali. Ve skutečnosti se plicní barotrauma 

odvíjí na mikroskopické bázi.  

 

Zadržení dechu není jediný způsob, jak k plicnímu barotraumatu může dojít. Čím 

rychleji potápěč stoupá k hladině, tím rychleji se vzduch v jeho plicích rozpíná spolu s 

klesajícím tlakem vody na lidské tělo. V jedné chvíli se může stát, že vzduch se 

v plicích rozpíná rychleji než potápěč stačí vydechovat, a rozpínající se vzduch poškodí 

plicní sklípky. Další hrozba je jakékoliv onemocnění, které může blokovat a zachycovat 

vzduch v plicích. Dokonce i astma, které pouze částečně brání vzduchu v opuštění plic, 

kvůli zúženým průduškám, může zabránit potřebnému vydechnutí při výstupu 

z hloubky. Další onemocnění zvyšující pravděpodobnost barotraumatu je bronchitida, 

nachlazení, fibróza či tuberkulóza.
16

 Proto by uchazeči o potápění s plicní anamnézou 

                                                 

15
JAIN, K. K. Textbookofhyperbaricmedicine. 5th rev. and updateded. Cambridge, MA: Hogrefe, c2009. 

ISBN 08-893-7361-2. s.23-31 

16
GIBB, Natalie. Liveaboutdotcom: PulmonaryBarotrauma and ScubaDiving [online]. 2019 [cit. 2019-

11-17]. Dostupné z: https://www.liveabout.com/pulmonary-barotrauma-and-scuba-diving-2963056 
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měli nejdříve podstoupit kompletní lékařskou prohlídku u lékaře, který má znalosti 

z potápěčské medicíny. 

 

Plicní barotrauma se může projevit několika různými způsoby. Buď jako embolie, 

emfyzém či pneumotorax, z nichž nejvíce závažný je právě pneumotorax. 

 

Embolie vzniká, pokud dojde k prasknutí tenké stěny plicních sklípků a vzduchové 

bublinky uniknou do tenkých krevních cév nacházejících se v plicní tkáni. Odtud putuje 

drobná vzduchová bublina do srdce, odkud je odeslána do míst, jako je třeba srdeční 

tepna či mozek. Jak potápěč stále stoupá, vlivem snižujícího se tlaku se vzduchová 

bublina rozpíná, dokud není tak velká, aby už nemohla dál proudit v krvi, a cévu ucpe. 

Vzduchová bublina uvězněná v tepně blokuje průtok krve a přerušuje přívod kyslíku do 

orgánů a tkání. V extrémních případech může vzduchová bublina v srdeční tepně 

způsobit srdeční zástavu, a když je v cévách mozku. Příznaky se dostaví většinou 

okamžitě, maximálně deset minut po vynoření. 

 

Embolie se řeší urychleným převozem do nejbližší dekompresní komory, kde se zvýší 

tlak, aby se bublinky vzduchu zmenšily a mohly proudit do méně důležitých krevních 

cév. Bublinky nakonec přejdou do žilního systému a mohou být zachycené v plicích, 

kde jsou postupně eliminovány, jak z nich difunduje dusík.
17

 

 

Prasklý plicní sklípek může expandovat vzduch také do tkání, které obklopují plíce. 

Plicní barotrauma způsobuje dva hlavní druhy emfyzému – mediastinální a podkožní. U 

mediastinálního emfyzému je vzduch tlačen do tkání obklopujících srdce a průdušnici. 

Vyznačuje se bolestí pod hrudní kostí, na hrudi a dušností. U podkožního emfyzému je 

vzduch tlačen do prostoru pod kůží kolem krku a klíční kosti. To způsobí v této oblasti 

bouli, která na dotek křupe. Projevy příznaků mohou nastat o něco déle než je tomu u 

plicní embolie.
17

 

                                                 

17
C.F.U.A: PULMONARY BAROTRAUMA [online]. 2010 [cit. 2019-11-28].Dostupné z: 

http://www.cfua.org/Pulmonary-Barotrauma.htm 



24 

 

Nejdříve by měl být potápěč vyšetřen, zda nemá ostatní projevy plicního barotraumatu. 

Samotný mírný podkožní emfyzém reaguje na čistý kyslík. V případě, že mírný 

podkožní emfyzém nebude léčen, bude se stav pomalu zlepšovat, ale potrvá to mnoho 

dní. S těžkým emfyzémem je nutné převést potápěče co nejrychleji do dekompresní 

komory.
18

 

 

Pneumotorax je nejtěžší projev plicního barotraumatu. U pneumotoraxu se vzduch 

z prasklých plic dostane do dutiny mezi plícemi a stěnou hrudníku. Expandující vzduch 

dále tlačí na tenké tkáně plic a stlačuje tak plíce ještě víc. V extrémních případech může 

expandující vzduch na jedné straně plicní dutiny vyvíjet tlak na srdce, průdušnici a 

druhou plíci, což může deformovat průdušnici, zastavit srdce či zhroutit druhou plíci.
18

 

 

V případě pneumotoraxu musí lékař vyšetřit, jak velký je kolaps plíce. V případě, že jde 

pouze o relativně malý kolaps, může být pacient léčen podáním čistého kyslíku a dále 

zůstat na pozorování. V případě většího kolapsu, musí lékař vzduch z hrudní dutiny 

odsát.
19

 

 

2.3.3 Ušní barotrauma 

 

Ušní barotrauma je jedním z nejčastějších zranění při rekreačním potápění. Avšak 

s naučením vhodných technik vyrovnávání tlaku se jim dá zcela vyhnout. Ušní 

barotrauma nastane, když potápěč nemůže správně vyrovnat tlak v uších s okolním 

tlakem vody. Může nastat v jakékoliv hloubce, ale nejčastěji se stane spíše v mělčích 

                                                 

18
 C.F.U.A: PULMONARY BAROTRAUMA [online]. 2010 [cit. 2019-11-28].Dostupné z: 

http://www.cfua.org/Pulmonary-Barotrauma.htm 

19
WOOD, Kristy. Web MD Medical reference: Barotrauma/Decompression Sickness Treatment 

[online].2019 [cit. 2019-11-20].Dostupné z: https://www.webmd.com/first-

aid/barotraumadecompression-sickness-treatment 
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hloubkách, kde je změna tlaku v porovnání k hloubce největší.
20

 Rozlišuje se 

barotrauma vnějšího, středního a vnitřního ucha. 

 

Vnější ucho je vystavené stejnému tlaku, jaký má okolní voda. Barotrauma vnějšího 

ucha nastane, když nějaký objekt (například extrémně těsné kukly, ušní ucpávky nebo 

kostní výrůstky) zachytí vzduch ve vnějším uchu. Ten buď způsobuje nadměrný tlak, 

nebo vakuum, když potápěč mění hloubku. To deformuje ušní bubínek a způsobuje 

bolest a problémy s vyrovnáváním tlaku a může to i poškodit cévy ve vnějším uchu. 

Obecně by potápěč, kterého bolí ucho a nemůže vyrovnat tlak, měl vystoupat do menší 

hloubky, aby si nezpůsobil nějaké závažnější zranění ucha. U tohoto barotraumatu 

většinou není nutný zásah lékaře, jelikož se poškozené cévy zahojí samy. 
20

 

 

Nejběžnějším druhem ušního barotraumatu, které zažívají rekreační potápěči, je 

barotrauma středního ucha. To nastává, pokud potápěč nemůže vyrovnat tlak vzduchu 

ve středním uchu s okolním tlakem vody při sestupu, a tím pádem je ušní bubínek, tkáně 

ve středním uchu a Eustachova trubice sána dovnitř. Pokud potápěč pokračuje v ponoru 

bez vyrovnání tlaku, může vakuum ve středním uchu vytáhnout ušní bubínek do bodu, 

kdy praskne. Při výstupu zase naopak hromadění nadměrného tlaku ve středním uchu 

vypoukne ušní bubínek ven. Barotrauma středního ucha může být způsobeno ucpáním 

Eustachovy trubice v důsledku otoku nebo přetížení. Proto není dobrý nápad se potápět, 

když je člověk nemocný a má rýmu. Děti zase mohou mít příliš úzké Eustachovy 

trubice, které neumožňují efektivní průchod vzduchu do středního ucha.
20 

 

V případě podezření na barotrauma středního ucha by měl potápěč vyhledat lékaře. Ve 

velmi mírných případech lékař pouze předepíše přípravek, který pomůže vyčistit 

Eustachovu trubici a tekutiny ze středního ucha. Dokud není barotrauma středního ucha 

zcela vyléčeno, měl by se člověk vyvarovat změnám v nadmořské výšce, potápění nebo 

jiným situacím, kde je třeba vyrovnávat tlak. Léčba může trvat několik týdnů až měsíců 

v případě, že byl protržen ušní bubínek.
20 

                                                 

20
Liveaboutdotcom: Ear Barotrauma: The Most Common Scuba Diving Injury [online]. 2019 [cit. 2019-

11-20].Dostupné z: https://www.liveabout.com/ear-barotrauma-most-common-scuba-injury-2963045 
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Vnitřní ucho je odděleno od středního ucha oválným a kulatým okénkem, které jsou 

pokryty těmi nejtenčími a nejjemnějšími tkáněmi v lidském těle. V případě, že se tyto 

okénka poškodí, je to klasifikováno jako barotrauma vnitřního ucha. Nejčastější příčina 

je opět neschopnost vyrovnávání tlaku či nesprávné vyrovnávací techniky. Když je 

Eustachova trubice přetížena nebo zablokovaná, provádění Valsalvova manévru zvyšuje 

tlak tekutiny vnitřního ucha na kulaté okénko, což může způsobit prasknutí. Také 

pokračování sestupu bez vyrovnávání tlaku může vést k prasknutí kulatého okénka, 

když se tlak ohýbajícího se bubínku dovnitř přenáší do oválného okýnka a to zvýší tlak 

ve vnitřním uchu. Protržení oválného nebo kulatého okna provází kromě ztráty sluchu a 

hučení v uších také pocit závratě, nevolnost, dezorientaci a zvracení. Což pod vodou 

může být život ohrožující stav.
21

 

 

Barotrauma vnitřního ucha patří k nejzávažnějším zranění ucha, které může potápěč 

zažít. Vyžadují okamžitou lékařskou péči a často i chirurgický zákrok. V budoucnu to 

může být bráno jako kontraindikace pro potápění. 

 

2.3.4 Další možná barotraumata 

 

Pokud potápěč dostatečně nevyrovnává tlak v obličejové masce během sestupu, 

relativně nižší tlak uvnitř masky během sestupu způsobí, že se silně přisaje na obličej 

s vzniká v masce podtlak. Kvůli tomu se krevní cévy v blízkosti očí či na obličeji 

rozšiřují, a nakonec praskají a krvácí. I když jsou oči poté červené a krvavé, zrak 

obvykle není ovlivněn. Vzácně může dojít ke krvácení za očima, což způsobuje ztrátu 

zraku. Krvácení cév na obličeji vede k modřinám. Tomuto barotraumatu se lehce 

                                                 

21
 Liveaboutdotcom: Ear Barotrauma: The Most Common Scuba Diving Injury [online]. 2019 [cit. 2019-

11-20].Dostupné z: https://www.liveabout.com/ear-barotrauma-most-common-scuba-injury-2963045 
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předejde pouhým vyfouknutím vzduchu nosem do masky a vyrovnáním tlaku s vnějším 

okolím. 
22

 

 

Rozdíly tlaku mají vliv i na dutiny kolem nosu, které jsou podobné jako u barotraumatu 

uší. Při sestupu potápěč pociťuje bolest obličeje kolem očí a bolest hlavy při sestupu a 

pocit přetížení v dutinách obličeje či nosu během výstupu. Může se také objevit 

krvácení z nosu. Prevence tohoto barotraumatu je nepotápět se při nachlazení. 

Barotrauma může nastat i v trávicím traktu. Například nesprávné dýchání z regulátoru 

nebo používání technik vyrovnávání tlaku uší může zapříčinit spolknutí malého 

množství vzduchu během ponoru. Vzduch se pak během výstupu rozpíná a způsobuje 

plnost břicha, křeče, bolest, říhání a nadýmání. Příznaky většinou ustoupí samy od 

sebe.
22 

 

Všechny tyto zranění reálně hrozí i při běžném intro ponoru, jelikož není zapotřebí 

sestoupit do velkých hloubek, aby některý z těchto barotraumat propukl. Proto jsou 

klienti nejdříve dostatečně poučeni a seznámeni se všemi potřebnými informacemi, aby 

zranění nenastalo. Barotraumatu se dá mnohdy zabránit, když potápěč ucítí lehké 

náznaky. Proto se klienti učí také základní potřebnou mezinárodní potápěčskou 

komunikaci pod vodou, aby instruktor mohl včas zasáhnout a zranění předejít. 

 

2.4 Mezinárodní potápěčské signály pro komunikaci pod vodou 

 

Při potápění si lze užít ticho a klid, ale stále je nutné komunikovat se svou potápěčskou 

skupinou, aby byl zajištěn bezpečný ponor. Protože je verbální komunikace pod vodou 

nemožná, pokud tedy nepoužíváme celoobličejovou masku s komunikací, což se ale pro 

intro ponory nepoužívá, byl vyvinut mezinárodní soubor signálů rukou. Tento soubor 

není tak rozsáhlý a složitý, jako je znakový jazyk používaný sluchově postiženými. 

                                                 

22
 MOON, Richard E. MSD Manual: Barotrauma [online]. 2019 [cit. 2019-11-20].Dostupné z: MOON, 

Richard E. MSD Manual: Barotrauma [online]. 2019 [cit. 2019-11-20].Dostupné z: Barotrauma 
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Neverbální komunikace potápěče obsahuje jednoduchá a přesná gesta, která lze snadno 

identifikovat. Obvykle se používají pro komunikaci o parametrech bezpečnosti ponoru. 

 

Během intro ponoru se klient naučí první klíčová gesta, která jsou důležitá i pro všechny 

další ponory. Vědět, jak říci ‚všechno je v pořádku‘ nebo ‚něco není v pořádku‘, je 

nezbytné, aby intro ponor proběhl hladce. I když tyto znaky rukou nejsou nutně 

nejzřetelnější, jsou snadné a jsou učeny postupně, stejně jako nový jazyk a časem se 

stanou naprosto automatické. Na dorozumívání je potřebné se domluvit už při plánování 

ponoru. Zde jsou uvedeny základní gesta, které je potřeba znát při intro ponoru
23

: 

 

‚Vše v pořádku‘ – Palec a ukazováček se spojí, tím se vytvoří kolečko a zbývající tři 

prsty jsou spojené a natažené nahoru. Signál ‚OK‘ je první, který se potápěči naučí. Je 

možné použít to jako otázku, zda jsou ostatní potápěči v pořádku, tak i odpověď na ni.  

 

Obrázek 1: Vše v pořádku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

                                                 

23
AQUA, guides. Leasure Pro: Scuba Hand Signals You Need to Remember [online]. 2018 [cit. 2019-11-

20].Dostupné z: https://www.leisurepro.com/blog/scuba-guides/scuba-hand-signals-you-need-to-

remember/ 
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Problém/nejsem OK – otevřená ruka, dlaň směřující dolu a pomalé přetáčení ze strany 

na stranu. Tím se dá najevo ostatním potápěčům, že něco není v pořádku. Lze také 

ukázat signál 

 

Obrázek 2: Problém/nejsem OK (zdroj: vlastní zpracování) 

 

‚Nahoru‘ – Tento signál se provede palcem vztyčeným nahoru. Je důležité si 

zapamatovat, že to neznamená ‚OK‘, jak to může být v běžném životě. Tento signál 

znamená ‚jít nahoru‘ a potápěč ho může použít kdykoliv, kdy se cítí nepohodlně 

pokračovat v ponoru. 

 

Obrázek 3: Nahoru (zdroj: vlastní zpracování) 
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‚Dolů‘ – Opačný k signálu ‚Nahoru‘, takže se provede ukázáním palcem dolů. Tímto 

signálem informuje potápěč buddyho, že jde hlouběji. Je důležité nezaměňovat tento 

signál s ‚nejsem OK‘. 

 

Obrázek 4: Dolů (zdroj: vlastní zpracování) 

 

‚Nemám vzduch‘ – plochou rukou dlaní dolů se pohybuje přes hrdlo. Toto gesto se 

vyskytuje v některých filmech s významem ‚seš mrtvej‘ nebo ‚zabiju tě‘. 

V potápěčském světě to znamená, že mi došel vzduch. Potápěčský buddy by měl 

okamžitě zareagovat a dát mi svůj druhý stupeň náhradní automatiky. 

 

Obrázek 5: Nemám vzduch (zdroj: vlastní zpracování) 
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‚V téhle hloubce‘ – Nataženou plochou rukou se pohybuje v rovině se strany na stranu, 

dlaní směrem dolů. Je možné tento signál provádět i oběma rukama pohybem k sobě a 

ven. Tím se ukazuje ostatním potápěčům, že mají zůstat a udržovat určitou hloubku. 

 

Obrázek 6: V téhle hloubce (zdroj: vlastní zpracování) 

 

‚Stop‘ – předloktí se zvedne nahoru a dlaň natažené ruky směřuje dopředu. Popřípadě 

může být ruka v pěst tak, aby dlaň směřovala dopředu. Tento signál znamená pro 

buddyho ‚zastav‘ nebo ‚počkej‘. 

 

Obrázek 7: Stop (zdroj: vlastní zpracování) 
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‚Zpomalit‘ - jedna nebo obě ruce se drží natažené před tělem dlaněmi dolů a pomalu se 

s nimi mává směrem dolů. Tím se ostatním říká, aby plavali pomaleji. 

 

Obrázek 8: Zpomalit (zdroj: vlastní zpracování) 

 

‚Plav‘ – ruka je v pěst a natažené jsou pouze dva prsty – ukazováček a prostředníček. 

Těmi se střídavě mává nahoru a dolů, stejně jako když se kope nohami. To je pokyn 

k tomu, aby ostatní potápěči plavali. Většinou se k tomu ještě přidává ukázání směru, 

kterým mají plavat. 

 

Obrázek 9: Plav (zdroj: vlastní zpracování) 
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3 Cíle, úkoly a výzkumné otázky 

3.1 Cíle práce 

 

Hlavní cíl: 

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat jaká skupina lidí dle věku, průměrné mzdy, 

vzdělání a bydliště absolvuje zkušební intro ponory.  

 

Vedlejší cíle: 

 

Zjistit na jakou skupinu cílit při nabízení potápěčských kurzů. 

 

Na základě výsledků dotazníků navrhnout změny, které zohlední spokojenost 

zákazníků. 

 

3.2 Výzkumná otázka 

 

Jak jednotlivé faktory, které jsou součástí intro ponoru ovlivňují celkový výsledek 

zkušebního ponoru?  

 

Ovlivňují faktory jako je přístup instruktora danou lekci a spokojenost klientů? 

 

Je stanovená cena intro ponoru vysoká?  
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4 Metodika 

4.1 Design výzkumu 

 

Hendl
24

 rozlišuje tři kategorie výzkumu podle jeho účelu, tato diplomová práce spadá 

svou povahou do takzvané explorace. Prozkoumává totiž nové téma s cílem se o něm 

dozvědět co nejvíce. Průzkumový výzkum má být podle Hendla
24

 kreativní, flexibilní a 

zohledňovat všechny neočekávané jevy. Jde v něm také o první pokusy navrhnout nové 

koncepty a základy teorie.  

 

K určení, zda je daný výzkum explorativní, potřebujeme zodpovědět následující otázky:  

1. Zkoumal výzkumník fenomén, který byl málo známý?  

Fenomén zkušebních ponorů a jejich efektivity nebyl doposud podle dostupných 

informací zkoumán a popsán ve vědecké práci. Proto lze tvrdit, že tuto podmínku 

tato diplomová práce splňuje.  

2. Vyhnul se výzkumník použití nějaké dosavadní teorie, aby mohl k problému 

přistoupit bez zátěže známých pohledů na daný problém?  

Doposud nevznikly relevantní teorie, které by mohly ovlivnit přístup k danému 

problému. Díky tomu existuje prostor přistoupit k problematice bez zátěže známých 

pohledů na daný problém.  

3. Snažil se výzkumník odhalit důležité faktory a navrhnout nové koncepty a vztahy 

pro další výzkum?  

Cílem této práce je odhalit faktory, které ovlivňují efektivitu intro ponoru z 

hlediska několika různých faktorů. Výsledky tohoto výzkumu mohou být jednoduše 

inspirací pro efektivnější provedení intro ponoru a pro další výzkum v oblasti 

didaktiky potápění. 

 

                                                 

24
 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 407 s. ISBN 

80-736-7040-2 
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Z hlediska účelového dělení výzkumů spadá tato práce podle Hendla
25

 do skupiny 

aplikovaného výzkumu. Ten odpovídá na otázky, které mají bezprostřední význam pro 

praxi. Evaluační aplikovaný výzkum se často provádí v přirozeném prostředí, což je 

také případ této práce. 

 

Diplomová práce kombinuje výzkumné strategie z obou kategorií, tedy kvalitativní i 

kvantitativní přístup.  

 

V hlavní části výzkumu využívá tato práce prostředky kvantitativního výzkumu. 

Kvantitativní výzkum využívá náhodné výběry a silně strukturovaný sběr dat pomocí 

testů, dotazníků nebo pozorování. Data se pak analyzují statistickými metodami s cílem 

explorovat a popisovat.  

 

Forma neexperimentálního výzkumu, která je využita v této diplomové práci je 

zamýšlená jako pilotní studie a splňuje její typické vlastnosti. Vybírá vzorek z různých 

skupin populace, měří několik proměnných a popisuje chování proměnných.  

 

Z kvantitativních metod využívá tato práce strukturované pozorování, a to v části 

porovnávání přístupu jednotlivých instruktorů k intro ponorům. Větší část dat a stěžejní 

část této práce je ale podložená statistickým šetřením vzešlým z uzavřených dotazníků.  

 

Z kvalitativních metod se tato diplomová práce opírá o analýzu textů a dokumentů, a to 

v části zabývající se rozborem rozdílů mezi jednotlivými potápěčskými organizacemi. 

 

 

                                                 

25
 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 407 s. ISBN 

80-736-7040-2 
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4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

 

Výzkumný soubor tvoří účastníci intro ponoru, kteří vyplnili dotazník v celkovém počtu 

(N = 60, muži = 37, ženy = 23). Vzorek se v případě této práce omezuje na účastníky 

zkušebního ponoru potápěčské školy Divers Direct v potápěčské jámě v Čestlicích. 

Výhodou jsou kontrolovatelné podmínky, kdy všichni klienti přicházejí do stejných 

podmínek. Na výsledky výzkumu nemá vliv počasí, změny teploty vody, různá 

viditelnost pod vodouapodobné proměnné. Naopak je zde zajištěná jistá konzistence 

podmínek a okolností napříč mezi zkoumanými zkušebními ponory. Instruktoři různých 

potápěčských asociací tady učí ve stejném prostředí, mají na zkušební ponor stejný 

jasně časově vymezený úsek a klienty dopředu neznají, seznamují se s nimi až na místě. 

To všechno zajišťuje určitou míru kontroly proměnných, které by mohly ovlivnit 

relevanci posbíraných dat.  

 

4. 3 Organizace výzkumu 

 

Zkušební intro ponor dále jen intro je lekce o délce 75 min, kde si člověk může 

vyzkoušet jaký to je pocit pod vodou a zda by ho potápění naplňovala jakýmkoliv 

způsobem do budoucna. Lekce vždy začíná přivítáním účastníků samotného intro 

ponoru. Na jednu lekci se mohou přihlásit maximálně dva lidé, aby byla zajištěna 

bezpečnost lekce. 

 

Po uvítání se lidé převlékají do plavek. Následuje vyplnění zdravotního formuláře, který 

obsahuje kontaktní informace na účastníka a především kontraindikace potápění (viz. 

Příloha 2). Tento formulář účastník stvrzuje svým podpisem, datem a časem, kdy se 

intro ponor koná. Dále instruktor přechází k povídání teoretické přípravy, která 

účastníkům zdůrazní bezpečnostní pravidla pod vodou pro maximální bezpečnost, 

nezbytné jsou také určité fyzikální zákony. Následují mezinárodní potápěčské signály 

k dokonalé komunikaci pod vodou. Instruktor popíše výstroj a práci s výstrojí pod 

vodou a v neposlední řade nezapomene zmínit plán samotného pobytu pod vodní 
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hladinou. Od teorie instruktor přechází k vybavení a předává účastníkům masky, 

neopreny a ploutve. 

 

Instruktor nastrojí každého účastníka, který sedí na kraji bazénu s nohami ve vodě a 

zajistí mu pozitivní vztlak, aby se předešlo jakékoliv nehodě, která by mohla nastat bez 

nafouknutí kompenzátoru vztlaku. Instruktor vše zkontroluje a sám jde do vody.  

 

Nejdříve nastrojí sebe do potápěčského vybavení a poté vyzve účastníky, aby se opatrně 

a bokem přesunuly z okraje bazénu do vody. S plánem ponoru jsou účastníci seznámeni 

již při teorii. První věcí, kterou provádějí je „scubasnorkeling“, poté se instruktor spolu 

s účastníky zanořuje pod hladinu, kde v kleku provádějí dva základní cviky. Jeden 

z cviků je zcela jednoduchý a obsahuje správné vyndání a opětovné zandání druhého 

stupně plicní automatiky do úst. Druhý cvik simuluje ztrátu druhého stupně plicní 

automatiky z úst, nalezení druhého stupně plicní automatiky a navrácení do úst. Dva 

základní cviky jsou prováděny v mělké části potápěčské jámy Divers Direct a to 

v hloubce 1.5 metru.  Instruktor cviky vždy předvede a účastník je opakuje jeden po 

druhém. Po úspěšném splnění těchto cviků nastává čas na to jít dolů na dno potápěčské 

jámy. 

 

Mezikrokem mezi dnem potápěčské jámy a hladiny je pochozí rošt ve 4 metrech 

hloubky. Instruktor si jednoho účastníka po druhém vezme do hloubky 4 metrů na 

pochozí rošt a pokud je vše v pořádku a účastníci nemají žádné komplikace, jak ze 

zdravotního, tak psychického hlediska pokračují opět s instruktorem jeden po druhém 

směrem dolů na dno potápěčské jámy. Opět se instruktor přesvědčí, že během druhé 

části sestupu nenastala žádná komplikace a účastníci ponoru jsou v pořádku. Po 

vyzkoušení neutrálního vztlaku a 10 až 15 minutám strávených na dně potápěčské jámy 

nastává návrat zpět na hladinu. Instruktor jednoho účastníka po druhém zahájí výstup. 

Vždy je volen výstup tak, aby se každý účastník zastavil v hloubce 4 metry a instruktor 

pracoval s každým účastníkem individuálně. Po návratu na hladinu se účastníci intro 

ponoru odstrojí z výstroje a mohou tak bezpečně vylézt z vody. Instruktor se také 

odstrojí a vylézá z vody, až když v potápěčské jámě nikdo není. Než se instruktor 

s účastníky rozloučí, tak jim předává dotazník k diplomové práci a poprosí je o 
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vyplnění. Dotazník byl zcela dobrovolný a ani jeden dotazovaný účastník neodmítl 

dotazník vyplnit. V případě nepochopení otázky bylo účastníkovy vše objasněno 

instruktorem přítomným na místě. 

.  

4.4 Metody zjišťování dat 

 

Forma výzkumu, která je využita v této diplomové práci je zamýšlena jako pilotní 

studie a splňuje její typické vlastnosti.  

Z kvantitativních metod využívá tato práce strukturované pozorování, a to v části 

porovnávání přístupu jednotlivých instruktorů k intro ponorům. Větší část dat a stěžejní 

část této práce je ale podložená statistickým šetřením vzešlým z uzavřených dotazníků.  

Z kvalitativních metod se tato diplomová práce opírá o texty a dokumenty, a to v části 

zabývající se rozborem rozdílů mezi jednotlivými potápěčskými organizacemi.  

 

Otázky do strukturovaných dotazníků pro účastníky intro ponorů byly pro účel této 

práce rozděleny do několika pomyslných skupin (viz. Příloha dotazník 1). První skupina 

otázek má za úkol získat profil účastníka relevantních z hlediska předpokladů. Mezi 

nimi věk, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, čistý měsíční výdělek, bydliště a další 

koníčky. Druhá skupina má za úkol popsat motivaci účastníka k tomu si potápění 

vyzkoušet. Do třetí skupiny spadají otázky na samotný průběh intro ponoru. V této části 

dotazníku se ptáme na okolnosti a podmínky intro ponoru, na instruktora a jeho 

chování, na prostředí, ve kterém se intro ponor odehrával. Stejně tak sem patří otázky na 

osobní pohodlí a chápání teoretické části. V závěru dotazníku se ptáme na celkové 

hodnocení a pocity ze zážitků.  

Otázky mají za úkol získat jednak profil účastníka a přímé korelace mezi určitými 

ukazateli a chutí pokračovat dál do kurzu. Zároveň se od nich očekává odhalení 

korelací, které hypotéza nedokázala obsáhnout a dát tak prostor vzniku nových hypotéz 

a pokračováním ve výzkumu do budoucna. 
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4. 5 Metody zpracování údajů 

 

Pro popisné zpracování výzkumných údajů jsou použity základní statistické metody, 

které určují míru polohy výsledků (průměr, četnosti). Pro grafické znázornění je zvolen 

koláčový graf, který se jevil jako racionální z důvodu přehlednosti. Všechny statistické 

operace jsou vykonané pomocí programu MS Excel.  
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5 Výsledky výzkumu 

 

Pro účely této práce jsou zajímavé samotné hrubé výsledky, které vytvářejí profil 

typického účastníka intro ponoru a napovídají tedy, kdo vůbec jsou zájemci o potápění a 

jaký je vzorek, ze kterého poté vzejdou studenti do celého potápěčského kurzu.  

 

Druhý pohled na výsledky výzkumu poukazuje na spokojenost účastníka s průběhem 

intro ponoru, včetně přístupu instruktora. Bude zajímavé postupně profilovat požadavky 

na průběh intro ponoru. Výsledky se zde proto nejen popisují, ale také se interpretují a 

otevírá se tak i možnost příští výzkum podobného rázu zaměřit na užší skupinu lidí, a 

tedy i přesnější výsledky. Pořád je zde nutné si připomínat, že účelem této práce není 

vyčerpávající a detailní průzkum konkrétní skupiny zájemců o potápění, ale naopak 

obecnější popis, který umožní celkový pohled na problematiku. 
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Graf 1: Věkové rozložení zkoumané skupiny účastníků intro ponorů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

O zkušební ponor mají většinou zájem lidé v mladším věku, a to ze dvou důvodů. 

Potápění je mezi veřejností považováno za exotický, možná adrenalinový a určitě 

rizikový sport. Mladší lidé obecně raději zkouší nové věci, a proto by potápění mohlo 

svým způsobem uspokojovat touhu po novém dobrodružství.  

 

Větší část vzorku byli lidé ve věku mezi 21 a 30 lety, těch bylo celkem 40 %. Druhou 

nejvíce zastoupenou skupinou byli účastníci ve věku mezi 41 a 50 lety a o 5 % lidí 

méně, tedy celkem 20 % bylo lidí ve věku 31 až 40 let. Účastníků ve věku mezi 10 a 20 

lety bylo celkem 9, tedy 15 %. 

 

Nejvíce zájemců o potápění se tedy profilovalo ze skupiny lidí mladších. Překvapivé 

nicméně je, že druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou lidé ve věku po čtyřicítce. 

Zdá se, že se tímto potvrzuje další společenský stereotyp, že lidé ve věku, kdy zakládají 

rodinu, nemají tolik času se věnovat koníčkům a potápění pro ně může být právě zájem 

příliš časově a finančně náročný.  

 

Při profilaci potenciálních studentů do základního potápěčského kurzu je tedy efektivní 

cílit na lidi v mladším věku bez závazků, nebo naopak kandidáty ve středním věku, kteří 
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z výzkumu vycházejí jako lépe cílitelná skupina. Tito lidé již mají kariéry a rodinný 

život a mohu se tedy věnovat svým koníčkům a také potápění. Hraje zde samozřejmě 

roli také finanční stránka, která bude okomentována níže. 
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Graf 2: Genderové rozložení zkoumané skupiny účastníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka v případě pohlaví jednoznačně vyznívá ve prospěch mužů, a to z několika 

důvodů. V přístrojovém potápění je důležité pochopit i technické základy tohoto sportu, 

umět správně pracovat s výstrojí, správně interpretovat fyzikální a fyziologické 

zákonitosti. K těmto oblastem mají podle stereotypů muži blíže. Naopak pro ženy, 

kterých bylo 38,33 %, může vyznívat potápění jako adrenalinový a fyzicky náročný 

sport. Můžou si představovat výstroj jako příliš těžkou na zvedání a nošení a kopání 

ploutvemi za sportovní výkon patřící právě mužům. Ač jsou tato srovnání obecně velmi 

konzervativní a rozhodně není možné je zobecňovat, nejde o předpoklady skutečného 

stavu, ale pouze předpokládaný náhled obou pohlaví na potápění jako sport bez jejich 

vlastní osobní zkušenosti, která by vytváření tohoto náhledu předcházela.  

 

Ve vzorku převažovali muži, kterých bylo 61,67 %.  

Z hlediska obecně rozšířených stereotypů lze říct, že tento relativně těsný výsledek 

vyvrací představu, že potápění je většinově mužská záležitost. Do budoucna by bylo 

určitě zajímavé se ptát, jestli o potápění projevují zájem ženy samostatně, nebo jako 

partnerky a jestli tedy skutečně stále projevují zájem o potápění primárně muži.  

  



44 

Graf 3: Nejvyšší dosažené vzdělání osob navštěvujících intro ponor 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Intro ponory v potápěčské jámě navštěvují převážně lidé s vyšším dosaženým 

vzděláním. S potápěním souvisí intelektuálně náročná teorie, potřeba chuť se vzdělávat, 

studovat nové věci a proniknout do problematiky potápění hlouběji. To by nemělo 

představovat problém pro lidi s vyšším vzděláním, kteří mají přesnější představu o 

potápění. 

 

Účastníků s vysokoškolským titulem přišlo na intro ponor celkem 46,67 %. S relativně 

velkým odstupem je skupina středoškolsky vzdělaných lidí s maturitní zkouškou, těch 

se do výzkumu zapojilo celkem 30 %. Bez maturitní zkoušky bylo 8,33 % lidí a se 

základním vzděláním se do výzkumu zapojilo celkem 9 lidí, tedy 15 %.Je samozřejmě 

pravda, že vzhledem k převažující věkové skupině mezi 21 a 30 lety se konečné 

vzdělání zúčastněných ještě vyvíjí a že tedy v konečném důsledku bude skupina 

vysokoškolsky vzdělaných lidí ještě o něco vyšší. Dalo by se tím říci, že pro lidi 

zahrnuté do výzkumného vzorku, kteří nemají vysokoškolský titul, je potápění zatím 

málo dostupné vhledem k finanční náročnosti a pochopení všech fyzikálních základů 

potápění. Souvislosti s výdělkem vycházejí hned z následujícího ukazatele.  
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Graf 4: Čistý měsíční výdělek účastníků intro ponoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V kategorii čistého měsíčního výdělku lze předpokládat, že o potápění budou mít zájem 

lidé s vyššími příjmy.  Důvodem je finanční náročnost potápění jako sportu, a to 

zejména v začátcích při pořizování výstroje. Zároveň si často lidé dělají kurz s vidinou 

potápění v moři a v exotických místech na světě, která si opět mohou dovolit pouze v 

případě dostatečných příjmů do rodinného rozpočtu. Ukazatel tu může být mírně 

zkreslený tím, že lidé se často do potápěčských kurzů pouští v párech a roli pak hraje 

zejména celkový příjem domácnosti, a tedy průměr příjmů dvou lidí. Tato odchylka se 

v této práci nezohledňuje, ale bylo by rozhodně zajímavé rozvést v některé z 

navazujících prací.  

 

Náhledem na procentuální výsledky skupin rozdělených podle čistého měsíčního 

výdělku zjistíme, že nejpočetnější skupinou jsou lidé s čistým měsíčním výsledkem 

mezi 20 a 30 tisíci korunami, tedy 38,33 %. Nad 40 000 Kč v čistém měsíčně 

vydělávalo 20 % účastníků zkušebních ponorů a k výdělku mezi 30 a 40 000 Kč se 

přihlásilo 15 % lidí. Do 10 000 Kč mělo výdělek 16,67 % a mezi 10 a 20 000 Kč se se 

svým výdělkem pohybovalo 10 % zúčastněných.  

 

Výsledky této dotazníkové otázky tedy v podstatě odpovídají na otázku ohledně platu a 

vlivu těchto příjmů, tedy že o potápění mají zájem majetnější lidé, kteří mají čisté 

10 

6 

23 

9 

12 

0

5

10

15

20

25

1

do 10 000 Kč (16,67 %) od 10 000 Kč do 20 000 Kč (10 %)

od 20 000 do 30 000 Kč (38,33 %) od 30 000 Kč do 40 000 Kč (15 %)

nad 40 000 Kč (20 %)



46 

příjmy nad 30 000Kč. Nicméně nejpočetnější skupina není ta s nejvyššími příjmy. S tím 

může však souviset i fakt, že cena zkušebního ponoru není nedostupná pro širší 

veřejnost a větší investice přicházejí později, které budou zajímavé pro další zkoumání, 

jelikož cena samotného potápěčského kurzu je několinásobně vyšší a dá se tedy 

předpokládat, že cena základního potápěčského kurzu bude lidi odrazovat od nákupu. 

Samotný základní potápěčský kurz zakončený certifikaci se pohybuje okolo ceny 8500 

Kč. 
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Graf 5: Bydliště účastníků intro ponoru ze zkoumané skupiny 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

V tomto případě jednoznačně rozhoduje také místo, ve kterém se zkušební ponory 

sloužící jako podklady pro tuto práci odehrávají. Čestlice jsou velmi blízko Prahy a 

zároveň se tady konají i celé potápěčské kurzy, což může být motivace k navštívení 

zkušebního ponoru pro všechny, kteří uvažují o dalším pokračování v potápění. 

 

S místem bydliště v Praze nebo krajském městě jednoznačně převládla skupina 73,33 % 

účastníků, což je v počtu 44. Ostatní se přihlásili k bydlišti mimo krajská města nebo 

Prahu v počtu 16 účastníků (26.67 %).  

 

 

  



48 

Graf 6: Další zájmy účastníků intro ponoru ze zkoumané skupiny 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi koníčky zájemců o potápění velice často patří zejména další sporty. Důvodem je, 

že potápění je stále považováno za fyzicky náročný sport a lidé se do něj bojí vstupovat 

fyzicky nepřipravení. Zároveň by se dalo předpokládat, že lidi se zájmem o potápění 

budou mít mezi koníčky i další finančně náročnější zájmy. Zájemci o potápění budou 

mít pravděpodobně i vztah k náročnějším a adrenalinovým zážitkům a trávení volného 

času aktivním způsobem. Potápění výrazně souvisí s cestováním, proto není divu, že 

výrazné zastoupení v zájmech zde tvoří i právě cestování. 

 

Mezi nejčastější koníčky účastníků intro ponoru patří rekreační sport v 58 % a v téměř 

srovnatelném počtu lidé rádi cestují. Posezení s kamarády uvedlo mezi svými koníčky 

45 % účastníků intro ponoru. Z hlediska výsledků tohoto zkoumání je zajímavé, že 26,6 

% účastníků zkušebního ponoru řadí mezi své koníčky adrenalinové sporty. Jídlo řadí 

mezi své koníčky 23 % lidí, kino 20 % a počítačové hry 16 %. Z kategorie golf, jízda na 

koni, letectví si vybralo 8 % lidí a po 1,67 % mají zastoupení plavání, jachting, 

lyžování, četba, parkur, basketbal a jízda na kole. U těchto výsledků můžeme 

vypozorovat zajímavý údaj, a to, že 56,7 % lidí rádo cestuje, což může vést k tomu, 

proč se chtějí lidé potápět a v budoucnu je bude motivovat právě potápění. 



49 

Graf 7: Způsob, jakým účastníci získali intro ponor 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

U tohoto ukazatele je patrné, že velká část zkušebních ponorů v místě sledování se 

prodá na slevových portálech. Ty slouží často jako místa pořizování dárků na poslední 

chvíli, tedy i potápění, respektive zkušební ponory mohou být zakoupeny jako dárky a 

samotní účastníci ponoru by třeba sami od sebe potápění nevyzkoušeli. Takhle sorta lidí 

ale zároveň tvoří zajímavou skupinu mezi zkoumanými, neboť se na nich snadno dá 

ukázat, že i člověk bez předchozího zájmu o potápění může mít po absolvování 

profesionálně a kvalitně provedeného zkušebního ponoru projevit zájem o pokračování 

do kurzu. Svým způsobem je tato část lidí velmi cenná pro tento výzkum, neboť lidé, 

kteří si zkušební ponor sami vyberou, mají větší předpoklady pokračovat do kurzu bez 

ohledu na detaily v provedení zkušebního ponoru. Tito lidé se většinou přijdou ujistit o 

tom, že je potápění sport vhodný pro ně a rozhodují se i podle faktorů nesouvisejících se 

samotným zkušebním ponorem. I pro ně je samozřejmě způsob provedení intro ponoru 

důležitý, protože špatná první zkušenost může vést k úpadku zájmu o pokračování. 

 

Podle výsledků šetření dostalo jako dárek intro ponor 65 % účastníků, zbytek si vybralo 

intro ponor samostatně. V tomto případě jde o zajímavý ukazatel, protože největší 

množství lidí si kupuje zkušební ponor na slevovém portále, které jsou často zdrojem 

dárků. Proto je 35 % zakoupených intro ponorů samostatně relativně vysoké číslo. 

Zároveň se ale naplňuje předpoklad, že většina lidí dostala zkušební ponor jako dárek.  
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Graf 8: Místo, kde účastnící zakoupili či obdrželi intro ponor 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tento ukazatel souvisí s předcházejícím, protože si lidé nejčastěji kupují zkušební 

ponory na slevových portálech. Jednoduše proto, že tam hledají nejčastěji dárky pro 

svoje blízké v tomto duchu, nové příležitosti, zážitky a možnosti trávení volného času. 

Je potřeba uvést, že zároveň tito lidé řeší i finanční stránku, a právě zkušební ponory 

zakoupené za sníženou cenu můžou pro ně být jednorázovým zážitkem při zjištění 

celkových nákladů na potápění jako koníčka na delší dobu. Tito lidé navíc zřejmě 

vyhledávají nové a nové zážitky a zkoušejí různé věci, které na slevových portálech 

nacházejí a nejsou proto jednoduše udržitelní u jedné aktivity. Naopak lidé, kteří si 

kupují zkušební ponory přímo u poskytovatele, ať už na e-shopu nebo v kamenných 

prodejnách, věnovali čas vyhledávání této aktivity a výběru místa, kde chtějí zážitek 

uskutečnit, přičemž mohli dopředu zjišťovat i podrobnosti k pokračování a budou tedy 

jednodušším způsobem přesvědčeni k absolvování základního potápěčského kurzu.  

 

58,33 % účastníků si zakoupilo zkušební ponor na slevovém portále, 31,67 % ho 

dostalo jako dárek, 5 % si zakoupilo zkušební ponor na e-shopu Divers Direct. Osobně 

na prodejně v Dejvicích nebo Čestlicích si zakoupilo intro ponor stejné procento lidí 

jako na e-shopu.  
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Graf 9: Očekávání účastníků ze zkoumané skupiny před intro ponorem 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pocity, které má účastník intro ponoru předtím, než poprvé ve svém životě vkročí do 

vody s potápěčským přístrojem na zádech, jsou důležité údaje a dá se z nich usuzovat, 

že lidé, kteří jsou nadšení, budou pravděpodobně skupinou, kterou se povede dovést do 

potápěčského kurzu OWD – Open Water Diver. Na rozdíl od lidí, kteří pociťovali před 

ponorem obavy nebo mírný strach, u kterých by měla být práce ve vodě pomalejší a 

instruktor, by měl dělat vše pro to, aby se tato skupina cítila ve vodě bezpečně a pobyt 

pod vodou si užila.   

 

Vstupní pocity jsou důležité z hlediska toho, kolik lidí se nakonec povede takzvaně 

zlomit k potápění. Nejzajímavější skupina lidí z tohoto pohledu je ta s obavami do 

začátku. U nich je pro instruktora těžké během krátkého času zkušebního ponoru 

překonat úvodní nejistotu a naopak vybudovat nadšení, které je tolik potřebné pro 

odhodlání se potápění věnovat i dál a hlouběji.  
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Před ponorem pociťovalo 61,67 % účastníků nadšení, 31,67 % cítilo obavy nebo mírný 

strach a pro 6,67 % účastníků byl zážitek celoživotním snem.  

Dobrá zpráva tedy je, že u většiny lidí nevyvolává vidina ponoru obavy a potápění tak 

není zřejmě považováno za tolik nebezpečný sport. Obavy cítilo poměrně málo 

účastníků zvláště s přihlédnutím k faktu, že relativně velký počet lidí dostalo zkušební 

ponor jako dárek. 
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Graf 10: Důvod proč účastníci ze zkoumané skupiny zakoupili intro ponor 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato otázka byla do dotazníku zařazena zejména proto, aby se zjistilo, jaké procento lidí 

přišlo na zkušební ponor hlavně pro ujištění, že je potápění pro ně vhodným sportem. 

Lidé mohou uvažovat o účasti na základním potápěčském kurzu, ale neodváží se rovnou 

investovat do celého kurzu, dokud si potenciálně nový koníček nevyzkouší takzvaně 

nanečisto.  

 

Důvodem k zakoupení zkušebního ponoru bylo podle dotazníku pro naprostou většinu 

lidí zkusit nový zážitek pro 68,33 %. Už před intro ponorem uvažovalo o potápěčském 

kurzu 16,67 %.  

 

Jelikož naprostá většina účastníků intro ponoru tvoří lidé hledající jednorázově nový 

zážitek, a tudíž mají instruktoři neočekávaně velký vliv na další vývoj uvažování těchto 

lidí směrem ke kurzům. 
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Graf 11: Informace, které měli účastníci intro ponoru o nabídce celých potápěčských 

kurzů předem 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

K samostatnému potápění je potřeba absolvovat potápěčský kurz ve větším rozsahu než 

jen intro ponor. Proto by bylo dobré, aby potencionální zájemci měli už představu o 

celých potápěčských kurzech.  

 

Již před zkušebním ponorem vědělo o nabídce potápěčských kurzů 33,33 % účastníků 

intro ponoru, naopak většina, tedy 66,67 % o nabídce celých kurzů nevěděla. 

 

Převaha lidí informovaných o komplexnosti potápěčských kurzů není tak výrazná. 

Třetina lidí o potápění dopředu nevěděla nic a zkušební ponor absolvovali bez představy 

o podrobnějším vzdělání a zkušenostech potřebných k samostatnému potápění. V tomto 

případě tedy lze interpretovat, že tito lidé ani neuvažovali o pokračování do kurzu a je 

potřeba vycházet z toho, že velký vliv na zájem o další vzdělávání mají instruktoři 

potápění, kteří provádějí úvodní hodiny.  
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Graf 12: Předchozí zkušenosti účastníka intro ponoru v potápění 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

S potápěním nemělo žádnou zkušenost 26 lidí (43,33 %), na dovolené si potápění v 

nějaké formě vyzkoušelo 16 účastníků (26,67 %) intro ponoru, u 13 lidí (21,67 %) se 

potápěli příbuzní nebo kamarádi a na internetu nebo sociálních sítích se s potápěním 

potkalo 5 lidí (8,33 %). Zde se ukazuje poměrně velké číslo 43,3 % což značí, že 

potápění je stále považováno za exotický málo dostupný sport a je zde prostor pro 

vzdělávání lidí. 
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Graf 13: Přístup instruktora k účastníkům během intro ponoru 

 

S přístupem instruktora byla spokojená drtivá většina účastníků intro ponoru. Neutrálně 

se k tomuto tématu vyjádřil jeden účastník. Pozitivně hodnotili účastníci i prostředí, 

tedy bazén, okolí bazénu, teplotu vody a vzduchu a zázemí. A nikdo neuvedl negativní 

hodnocení.  
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Graf 14: Hodnocení prostředí, ve kterém účastníci absolvovali intro ponor (aquapark, 

okolí jámy, teplota vody, teplota vzduchu, zázemí apod.) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozitivní pohled na prostředí mělo 51 účastníků (85 %). Neutrální pohled na prostředí 

mělo 9 účastníků (15 %). Negativně celkové prostředí nehodnotil žádný z účastněných. 

Z toho vyplývá, že účastníci byli s prostředím, ve kterém se intro ponor odehrával, 

spokojeni a pozitivně ovlivňuje celkový výsledek intro ponoru. 
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Graf 15: Pohodlí účastníků z hlediska psychiky, stresu a aktuální nálady při intro 

ponoru. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 15 ukazuje vysokou spokojenost pohodlí při intro ponoru v podobě 53 lidí 

(88,33 %), kteří hodnotí pohodlí pozitivně a jen 7 účastníků (11,67 %) neutrálně. Žádný 

účastník nehodnotil své pohodlí negativně. 

 

Zde se jeví, že potápění, a především v tomto případě intro ponor, je dobrovolná 

zážitková činnost, kde se na účastníky nekladou velké nároky na práci a nejsou s tím 

spojené stresové zážitky. Naopak by si měl účastník celý zážitek užít a odcházet 

s pozitivním dojmem, aby se chtěl vracet už do kompletního základního potápěčského 

kurzu.  
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Graf 16: Odlehčení situace instruktorem vzhledem k obavám účastníků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Instruktoři u 53 lidí (88,33 %) dokázali odlehčit situaci. Pro 6 lidí (10 %) k odlehčení 

došlo jen částečně a u jednoho účastníka instruktor nedokázal odlehčit situaci. 
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Graf 17: Pochopení teoretické části účastníkem intro ponoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Teoretické části, potažmo výkladu rozumělo ve všem 83,33 % lidí, podstatu věcí 

pochopilo 13,33 % lidí a trochu se ztráceli dva účastníci, tedy 3,33 % lidí.  

 

Za srozumitelný považovalo výklad 83 % lidí, což opět ukazuje na kvalitní práci 

instruktorů, kteří dokáží v relativně omezeném čase, vyhrazeném v rámci programu 

zkušebního ponoru, vysvětlit teoretické souvislosti srozumitelně. Relativně 

komplikovaný by výklad teoretické části pro přibližně 13 % účastníků intro ponoru. 

Pokud budeme vycházet z toho, že celkově trvá zkušební ponor maximálně hodinu a půl 

čistého času, pak je pro teorii vyhrazeno zhruba 20 až 35 minut. V rámci této časové 

dotace musí lidé vstřebat základní informace především k bezpečnosti potápění, 

mezinárodním signálům, používání výstroje a také plánu ponoru.    
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Graf 18: Hodnocení přístupu instruktora k vedení intro ponoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Velmi pozitivně hodnotilo instruktora 53 účastníků (88,33 %). Pozitivně hodnotilo 

svého instruktora 7 účastníků (11,67 %). Negativní hodnocení instruktora nebylo 

v dotaznících ani jedno. 

 

Vliv přístupu instruktora na celkový zážitek ze zkušebního ponoru je značný. Lidé 

svému instruktorovi musí bezpodmínečně důvěřovat a cítit se v jeho přítomnosti 

bezpečně a přirozeně. Instruktor by měl být pozitivně naladěný a vedením této lekce by 

měl své pozitivní myšlení přenášet na účastníky. Výsledky vzešlé z této otázky 

naznačují, že tento faktor se může při zhodnocení celkových výsledků mírně upozadit, 

protože žádný z instruktorů bez ohledu na svou potápěčskou asociaci, neměl s klienty 

problém.  
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Graf 19: Zájem, který mají účastníci o potápění po absolvování intro ponoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 19 ukazuje, že o kurzu po absolvování intro ponoru přemýšlí 30 účastníku (50 

%). O potápění se začalo více zajímat 16 účastníků (26,67 %). 10 účastníků (16,67 %) 

odpovědělo, že už se k potápění nevrátí. Již certifikovaní potápěči byli 4 (6,67 %).   

 

Díky velkému počtu účastníků, kteří o kurzu stále přemýšlí, se zde otevírá prostor pro 

působení marketingu. Těmto lidem by bylo vhodné v budoucnu zasílat cílenou reklamu 

a nabídky potápěčských kurzů. 
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Graf 20: Zájem účastníků o absolvování základního potápěčského kurzu v budoucnu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkem 44 účastníků (73,33 %) má zájem o potápěčský kurz do budoucna. 16 účastníků 

(26,67 %) odpovědělo, že o kurz zájem do budoucna nemají.   

 

Jelikož o pokračování v potápění, a především o získání své první potápěčské 

certifikace má zájem 44 lidí z celkového počtu 60. Může se usuzovat, že intro ponor je 

vstupní branou pro většinu z účastníků do prvního potápěčského kurzu.  
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Graf 21: Motivace pokračovat v potápění, kterou mají účastníci po intro ponoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na otázku k další motivaci do budoucna v potápění odpovědělo 20 účastníků (33,33 %), 

že mají střední motivaci, velkou motivaci mělo 16 účastníků (26,67 %). Malá motivace 

vznikla u 14 účastníků (23,33 %). Největší motivaci mělo 8 účastníků (13,33 %). 

Naopak žádnou motivaci neměli 2 účastníci (3,33 %).  
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Graf 22: Pohled účastníků na celkovou cenu intro ponoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cena intro ponoru přišla 54 účastníkům (90 %). Vysoká cena se zdála 3 účastníkům (5 

%). Že je cena nízká odpověděli 2 účastníci (3,33 %). Příliš nízká cena se zdála 1 

účastníkovi (1,67 %).  

 

Celková cena intro ponoru nabízeného firmou Divers Direct byla v době výzkumu 750 

Kč na osobu. Zde je relativně překvapivá odpověď na otázku ceny intro ponoru. 

Původně se počítalo s tím, že lidé nebudou spokojeni se samotnou cenou intro ponoru a 

ta pro ně bude příliš vysoká. Výzkumná otázka se nepotvrdila, jelikož 90 % účastníkům 

se cena zdála přiměřená. Je zde tedy prostor ke zvýšení ceny intro ponoru a zároveň 

k upravení programu intro ponoru, který zvolilo v ukazateli (viz. strana 67), co byste 

zlepšili u intro ponoru. 
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Graf 23: Pocit, který měli účastníci po intro ponoru ze svého výkonu pod vodou 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

30 účastníků (50 %) hodnotilo svůj výkon v intro ponoru dobře, 18 účastníků (30 %) se 

ohodnotilo na průměrný výkon. Velmi dobře se ohodnotilo 10 účastníků (16,67 %). 2 

účastníci (3,33 %) ohodnotilo své vystoupení jako špatné. 
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Graf 24:  Co by účastníci na intro ponoru chtěli do budoucna změnit 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkem 31 účastníků by zlepšilo program ponoru. Prostředí a vybavení by zlepšilo 

celkem 18 účastníků (30 %). Administrativu by zlepšilo 15 účastníků (25 %). Nic by 

nezměnilo 8 účastníků (13,33 %). Jen jeden účastník (1,67 %) by nezměnil nic. 
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7. Závěry 

Tato diplomová práce byla zaměřena na účastníky intro ponorů, u kterých se pomocí 

cílených otázek v dotazníku pokoušelo zjistit, na koho se zaměřit v komerčním prostředí 

potápění, a tedy získat a zkvalitnit první krok pro budoucího klienta. Cílem práce je 

analýza a sumarizace dat, které by pomohly vylepšit kvalitu služeb a zpříjemnit 

volnočasové aktivity nabízených firmou Divers Direct. V úvodu práce jsou popsaná 

teoretická východiska, která jsou zaměřena na popis průběhu intro ponoru a vše co se 

intro ponoru týká. Tedy vybavení, komunikace a také možná hrozící rizika s touto 

podvodní lekcí spojená. 

 

Dotazník vyplnilo 60 probandů. Tedy dostatečný počet na to, aby byl zjištěn hrubý 

profil účastníků. Dotazníkovou metodou bylo tedy zjištěno, že o potápění mají zájem 

především muži mladšího věku, kteří jsou spíše z větších krajských měst a jejich čistý 

měsíční příjem se pohybuje okolo 30 000 Kč.  

 

Ukázalo se, že potápění je pro veřejnost stále neznámý sport a láká je poznávat nevšední 

zážitky tohoto tipu. Chtějí překonávat své hranice a strach z neznámého, jelikož spousta 

probandů neměla s potápěním žádné předešlé zkušenosti. Zde je prostor pro větší 

marketingovou propagaci tohoto technického sportu a s ním spojená spousta pozitivních 

zážitků.  
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Během intro ponoru, kde si lidé vyzkouší přístrojové potápění, nastává zlom v jejich 

celkovém zájmu o potápění. Podle zpětné vazby by průběh ponoru mohl být vylepšen, 

což by mohl být klíč k úspěchu v získání dlouhodobého klienta. Pokud se plán ponoru 

nevylepší, nebudou mít lidé z ponoru dobrý pocit, a tím pádem motivaci v tomto sportu 

pokračovat. Proto by bylo dobré zařadit zábavné cvičení pod vodou jako je například 

proplavání kruhů, hraní si s neutrálním vztlakem a ovládáním potápěčské výstroje. Tím 

dáme klientům možnost, aby sami posoudili, zda jim tento sport vyhovuje. Ideálním 

intro ponorem se tedy jeví jen změna programu pobytu pod vodní hladinou. Na nic 

jiného lidé negativně neodpovídali.   

 

Důležitá součást k zajištění spokojeného klienta je používání kvalitního servisovaného 

vybavení, aby si lidé pobyt pod vodní hladinou užili a nemuseli přemýšlet nad 

nefungující nebo nějak poškozenou výstrojí. V takovém případě se nemohou soustředit 

na podstatu potápění a nechtějí si poté vybrat dive centrum Divers Direct a jdou ke 

konkurenci, která má vybavení kvalitnější a novější. V dive centru by mělo docházet k 

častějším kontrolám a udržování výstroje v perfektním stavu, jelikož ročně obslouží 

mnoho zákazníků, kteří by měli být co nejspokojenější a tvořit tak ucelenou firemní 

strategii.  Jak vyplívá z vyplněných dotazníků, tak by se firma Divers Direct měla více 

zabývat marketingovou činností, jelikož potápění není stále populárním sportem, se 

kterým by byla seznámená široká veřejnost.  

 

Vhodnou propagací na sociálních sítích by se tak mohlo dostat potápění do hlubšího 

povědomí lidí. Jelikož se zdá, že potápění je stále především mužská záležitost, tak by 

bylo dobré cílit na tuto supinu lidí. Pro ženy by bylo zajímavé zařadit skupinové lekce, 

kde by docházelo k socializaci a tím prohlubování zážitků z tohoto sportu.  
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Dále se diplomová práce věnovala faktorům, které tvoří celkový zážitek z intro ponoru, 

jako jsou prostředí, materiální vybavení, teoretická část lekce a také, jak se ukázalo, dva 

nejdůležitější faktory, a to část praktická a přístup instruktora. Lidé si těchto dvou 

posledně zmíněných všímali nejvíce a také bylo znát, že přístup instruktora k dané lekci 

musí být pozitivní. Pokud se lidé cítí v bezpečí a důvěřují svému instruktorovi, tak si 

ponor užijí. I přes velký přísun informací v teoretické části dokáží účastníci stále vnímat 

nedostatek zábavy pod vodní hladinou. Dožadují se tedy vylepšení programu intro 

ponoru, na kterém se musí zapracovat, aby byl přiveden k dokonalosti. Faktor jako je 

cena intro ponoru byla pro lidi přijatelná, v některých případech i nízká, což naznačuje 

dobrou práci ve strategii, jakou se firma Divers Direct ubírá.  
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Přílohy 

Dotazník č. 1 

Dotazník pro zájemce o potápění - účastníky intro ponorů 

Věk 

Pohlaví 

Nejvyšší dosažené Vzdělání 

     a) základní 

     b) středoškolské bez maturitní zkoušky 

     c) středoškolské s maturitní zkouškou 

     d) vysoká škola 

Čistý měsíční výdělek 

     do 10 000 Kč 

     od 10 000 Kč do 20 000 Kč 

     od 20 000 Kč do 30 000 Kč 

     od 30 000 Kč do 40 000 Kč 

     nad 40 000 Kč 

Bydliště 

     krajské město 

     ostatní 

Další zájmy (vyber max. 3 možnosti) 

    adrenalinové sporty 

    rekreační sport 

    posezení s kamarády 

    cestování 

    počítačové a jiné hry 

    kino 
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    jídlo 

Jak jste se na intro ponor dostali? 

    dárek 

    vlastní vůle 

    jiné 

Kde jste intro zakoupili? 

    slevový portál 

    na eshopu 

    osobně na prodejně - na místě 

    dárek 

S jakým očekáváním jste šli na intro ponor? 

    obavy 

    těším se 

    celoživotní sen 

Proč jste šel na intro 

    uvažoval/a jsem o kurzu 

    zkusit nový zážitek 

Věděli o možnostech kurzů v potápění před intro ponorem 

    ano 

    ne 

Už se někdy s potápěním setkali 

    potápí se příbuzní/kamarádí 

    na dovolené 

    internet a sociální sítě 

    vůbec 
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Okolnosti: přístup instruktora 

    pozitivní 

    neutrální 

    negativní 

Okolnosti: prostředí 

    pozitivní 

    neutrální 

    negativní 

Okolnosti: vaše pohodlí 

    pozitivní 

    neutrální 

    negativní 

Dokázal instruktor odlehčit situaci vzhledem k Vašim obavám? 

    a) ano 

    b) částečně 

    c) ne 

Složitost výkladu, pochopení teoretické části 

    rozuměl jsem úplně všemu 

    pochopil jsem podstatu věci 

    trochu jsem se ztrácel 

Jak hodnotíte svého instruktora? 

    velmi pozitivně 

    pozitivně 

    neutrálně 

    negativně 

    velmi negativně 
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Jaký je Váš zájem o potápění? 

    stále přemýšlím o kurzu 

    začal jsem se o potápění víc zajímat 

    už se k potápění nevrátím 

Máte v budoucnu zájem o kurz? 

   a) ano 

   b) ne 

Jaká je Vaše motivace pokračovat v potápění? 

    a) žádná 

    b) malá 

    c) střední 

    d) velká 

    e) největší 

Odpovídá podle vás cena intro ponoru vašemu zážitku 

příliš nízká 

nízká 

vysoká 

příliš vysoká 

Jak si myslíte, že jste si vedli při ponoru? 

špatně 

průměrně 

dobře 

velmi dobře 

Co byste zlepšili? 

    prostředí, vybavení 

    přístup instruktora 
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    program ponoru 

    administrativa - rezervační systém, platba, následná komunikace 

 

 


