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Abstrakt

Název práce: Potápěčská výstroj, systémy uspořádání výstroje a jejich porovnání

Cíle práce: Ucelit informace o potápěčské výstroji, její funkci a jejím vývoji. Pojednat o
systémech uspořádání potápěčské výstroje a zhodnotit klady a zápory jednotlivých systémů,
případně navrhnou zlepšení.

Metoda: Studium a kompletace odborné literatury a dalších pramenů. Analýza údajů a
vyhodnocení nalezených dat.

Výsledky: Výsledkem by mělo vyhodnocení systémů uspořádání potápěčské výstroje a jejich
vhodnost pro jednotlivé druhy potápění.
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Abstract

Thesis name: Scuba diving equipment, systems of equipment organization and their
comparison

Thesis aim: To summarize information about diving equipment, its function and
development. To describe systems of organization of diving equipment and evaluate positives
and negatives of individual systems, eventually suggest improvements.

Method: Study and completion of technical literature and other sources. Analyze of data and
evaluation of found data.

Results: The result should be the evaluation of systems of organization of diving equipment
and their suitability for individual kinds of diving.
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1. Úvod
Téma této diplomové práce bylo vybráno z důvodu, že potápění a jeho technické vybavení je
pro veřejnost populární a zajímavé. Zejména rekreační potápění jev této době velmi atraktivní
sportovní i komerční činností. Pro provozování tohoto sportu a případné absolvování
potápěčských kurzů je nutné se seznámit s potápěčskou technikou.

Práce se zmiňuje také o historickém vývoji jednotlivých částí výstroje a okrajově se zabývá i
pracovním a technickým potápěním – zejména jeskynním, hloubkovým, vrakovým,
potápěním pod ledem a s uzavřeným nebo polouzavřeným okruhem.

Jelikož je potápění neustále se vyvíjející sport, čerpá tato práce informace z aktuálních zdrojů
a poznatků získaných odborníky během potápěčské praxe.

Cílem práce je popsat a shrnout základní informace o potápěčské výstroji a jejím uspořádání
v různých potápěčských systémech. Součástí tohoto přehledu budou popsány klady a zápory
použité výstroje a případné návrhy na možná zlepšení. Tato diplomová práce bude jen
teoretickým popisem bez vlastních praktických poznatků.

Metodou vyhotovení práce je studium dostupných pramenů a konzultace s odborníky. Na
základě těchto informací je souhrn technických parametrů výstroje a teoretická východiska
funkcí a vlastností jednotlivých systémů jejího uspořádání.

Přínos diplomové práce je vytvoření materiálů a ucelení informací o této problematice pro
další studium a přiblížení daného tématu širší veřejnosti.
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2. Historie potápěčské výstroje
Potřeba člověka sestoupit pod hladinu moře za vojenským, záchranným, rekreačním nebo
loveckým účelem sahá až hluboko do starověku. Nikdo dnes není schopen přesně říct, kdy se
to stalo poprvé, v každém případě však historikové věří, že se tak stalo již 5000 let před n. l.
Nejstarší dochované zobrazení člověka potápějícího se pod vodou je možná obraz potápěče na
Asyrském reliéfu dochovaném z roku 885 př. n. l. (obr. 2.1)

Obr. 2.1: Obraz potápěčů na Asyrském reliéfu

Staré původní záznamy o potápění lze nalézt v díle řeckého historika Hérodota, jenž vypráví
příběh potápěče Scylis, zaměstnaného v 5. stol. př. n. l. perským králem Xerxem, aby nalezl
potopený poklad. Velmi brzo se začalo potápění využívat k vojenským účelům. A1exandr
Veliký používal potápěče k odstranění zátaras ponořených v přístavu Tyre, jenž byl dobyt po
obléhání v roce 332 př. n. l. (URL 1 )

Říkalo se, že sám velký vojevůdce sestoupil pod vodní hladinu, aby sledoval práci svých
potápěčů. Záznamy rovněž ukazují, že v 1. stol. př. n. l. bylo vyzvedávání předmětů z moře za
úplatu situováno kolem všech hlavních přístavů Středomoří. Tento obchod byl tak dobře
organizován, že byla uzákoněna mzda potápěčů, stoupající s hloubkou prováděných prací.
(URL 1 )

Veškeré potápění bylo tehdy prováděno pouze zadržováním dechu. Protože výcvik začínal už
v raném dětství, měli tito starověcí potápěči velkou výdrž a kapacita jejich plic byla rovněž
mnohem větší. Při zanořování používali potápěči velkých plochých kamenů. Všeobecnou
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praktikou bylo používání provazu, jenž si potápěč uvázal kolem pasu, aby ho jeho pomocníci
mohli vytáhnout na hladinu společně s nákladem vyzvedávaným z mořského dna, které bylo
často 20–30 m hluboko. (URL 1 )

2.1 Počátky potápěčské výstroje
Jak zůstat pod vodou déle, než umožňují lidské plíce, byl problém, který trápil mnoho
potápěčů už od samého počátku potápění. Nejprve používali duté stéblo, avšak to mohli
používat pouze do hloubek menších než délka stébla. Hlavní využití se jim však dostalo při
válečných akcích, když vojáci potřebovali nepozorovaně překročit řeku. Začaly se objevovat
první pokusy vyrobit delší trubici, někdy zakončenou jakousi přilbou, jež měla sloužit jako
primitivní klapka – záklopka, jež by umožňovala potápěči volně dýchat. Avšak, neexistují
záznamy o tom, že by byl tento způsob účinný, a zdá se velmi nepravděpodobné, že by
tehdejší potápěči měli materiál a výrobní možnosti k překonání problému tlaku, stoupajícího s
hloubkou vody. (URL 2 )
První dochované zmínky o potápěčských zařízeních, která z fyzikálního hlediska mohla
úspěšně fungovat, jsou dnes staré přibližně šest tisíciletí. Jednalo se o zásobníky vzduchu v
podobě pružných kožených vaků, z nichž potápěči pod vodou dýchali. S přibývající hloubkou
zmenšoval vak svůj objem úměrně tlaku vodního prostředí, takže vzduch ve vaku měl vždy
stejný tlak jako okolní voda. Ani všestrannému Leonardu da Vincimu potápění neuniklo a
kreslí některé potápěčské pomůcky jako například, plovací blány na ruce a na nohy (ploutve
přišly až o 5. století později). (URL 3 )

2.2 Potápěčské zvony
Potápěčský zvon je zespod otevřená nádoba naplněná vzduchem, zajištěná a zatížená proti
převržení a zavěšená na laně či řetězu, který umožňuje pobyt a práci pod vodou
(obr. 2.2). Ve své nejjednodušší podobě se jedná o nejstarší známé zařízení pro delší práci pod
vodní hladinou.
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Obr. 2.2: Potápěčský zvon

Začátek 16. století je pozoruhodný rozvojem techniky potápěčských zvonů. Byly to zpočátku
zatížené sudy z dřevěného, popř. jiného materiálu, ve kterých měl potápěč hlavu a horní část
těla (obr. 2.3). Práce v nich byla obtížná a doba pobytu pod hladinou krátká.

Obr. 2.3: Potápěčský zvon,
ve kterém měl potápěč hlavu a část těla

V 17. století používají zvony ve Francii v Dieppe a ve Skotsku (1665). Velkého úspěchu
dosáhl William Phips z Massachusetts. Pomocí potápěčského zvonu a domorodých potápěčů
zachránil ze španělských lodí zlato, stříbro a zboží v hodnotě 200 000L. Jeho zvon byl
zásobován vzduchem ze zatížených sudů, spouštěných z hladiny. V roce 1535 Guglielmo de
10

Lorena vyrobil a použil zařízení podobné moderním zvonům. Potápěčský zvon byl použit pro
vyzvednutí děl švédské bitevní lodě Vasa krátce po jejím potopení v roce 1628.

V roce 1690 dokončil plány Edmund Halley na potápěčský zvon moderní konstrukce
vybavený i okny pro výzkum mořského dna. Přístroj umožňoval dlouhodobý pobyt pod
vodou s oknem pro podmořský výzkum. V Halleyově plánu je vzduch doplňován barely se
vzduchem, které jsou posílány z hladiny dolů. Vzduch měl být do něj dopravován v
zatížených sudech.

Známý astronom Edmund Halley sám předvedl v roce 1690 potápěčský zvon, ve kterém on a
pět lidí strávilo pod hladinou řeky Temže 1,5 hodiny v hloubce 18 m. (obr. 2.4)

Obr. 2.4: Halleyův potápěčský zvon

O 100 let později vylepšuje Angličan John Smeaton zvon o přívod vzduchu pomocí
vzduchové pumpy a hadice, která dodávala neustále do potápěčského zvonu čerstvý vzduch a
tím i odstranil problém zmenšování vzduchového objemu v potápěčském zvonu díky
narůstajícímu tlaku okolní vody při klesání zvonu na dno. V roce 1790 doplnil zařízení
bezpečnostním prvkem, a to zpětným ventilem, což mělo za následek nezatopení
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potápěčského zvonu při přerušení nebo poškození plnicí hadice. John Smeaton dal základ pro
dnes již používané kesony (keson = potápěčsky zvon). (Čermák, 2008)

2.3 ABC
Pojmem ABC se běžně označuje kombinace potápěčské masky, dýchací trubice a ploutví.

2.3.1 Ploutve
První podněty k vynálezu ploutví byly na základě pozorování pohybu ve vodě hrabavých
čtyřnožců a poté ryb. Člověk zjistil, že k snadnějšímu a úspornějšímu pohybu ve vodě
potřebuje zvětšit záběrovou plochu nohou.

Už Leonardo da Vinci kreslil plány jednoduchých ploutví. Jeden z prvních typů ploutví byl
však patentován v roce 1690 vynálezcem Borellim (obr. 2.5). Jednalo se v podstatě o dřevěné
desky přidělané páskem k nohám. Poté se experimentovalo i s využitím plechových částí a
bylo evidováno několik patentů nejrůznějších vynálezců (obr. 2.6).

Obr. 2.5: Borelliho ploutev

Obr. 2.6: různé druhy ploutví
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Další zlom přišel až v polovině 20. století, kdy se ploutve začaly vyrábět z gumy, což
usnadňovalo jejich výrobu a především podstatně zvyšovalo komfort. Začaly se objevovat
nejrůznější tvary a docházelo i k prvním výzkumům ideálního pohybu ve vodě (obr. 2.7).
Nejpoužívanějším pohybem pod vodou však stále zůstává kraulový kop. Dnes se však
používá i takzvaný žabí kop, a to převážně při jeskynním potápění, aby si speleopotápěč
nevířil usazený sediment v útrobách složitého jeskynního systému, který je na něm usazen.

Obr. 2.7: ploutve vyráběné z gumy

Rusové v druhé polovině 20. století přišli s vylepšením, když si ze štípaného materiálu skelné
desky zhotovili monoploutev (obr. 2.8), která už měla dobrou pevnost a pružnost. Znatelně
tak zvýšili výkony ve sportovním potápěni díky velké účinnosti monoploutve. V roce 1972 v
Barceloně tak poprvé vystoupili Rusové na mistrovství Evropy v ploutvovém plavání, kdy
měli dvě ploutve spojené uprostřed.

Obr. 2.8: monoploutev

2.3.2 Maska
První potápěčské masky vyráběly japonské Ama - lovkyně perel. Byly zhotoveny z krunýřů
želv, které se důkladným leštěním staly průhledné. Musíme dnes obdivovat odvahu a důmysl
potápěčů, kteří dokázali pracovat pod vodou s tak prostými pomůckami. (URL 4 )
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V roce 1810 si nechal John Deane patentovat hasičskou přilbu, která měla vyvedeny dýchací
otvory, aby nedošlo k zadušení kouřem (obr. 2.9). Tuto přilbu později modifikoval a rozhodl
se ji použít i k potápěčským účelům. Přilba však nebyla kolem krku utěsněna, takže potápěč
musel být ve vzpřímené poloze, aby se nezalila vodou. (URL 5 )

Obr. 2.9: Deanova hasičská přilba

V roce 1863 sestrojili Auguste Denayrouze a Benoit Rouquayrol zařízení nazvané Aérophore
(obr. 2.10). Potápěč byl vybaven maskou se skleněným zorníkem, která kryla celý obličej. Na
nádech nesl nevelkou nádrž se stlačeným vzduchem. K tomuto zásobníku byl připojen
regulátor, jenž dodával hadicí do masky vzduch v množství závislém na okolním tlaku a na
potřebách potápěče. (URL 6 )
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Obr. 2.10: Aérophore

O další vylepšení se postaral Le Prieur v roce 1933, když sestrojil zařízení, které dodávalo
pomocí hadice vzduch do plně utěsněné celoobličejové masky s velkým skleněným zorníkem
nazvané lunettes (obr. 2.11). (URL 5 )

Obr. 2.11: Le Prieurova maska Lunettes
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První masky u nás byly vyráběny z dětského plastového kbelíčku, u kterého se uřízlo dno a do
něj se umístil ovál z plexiskla. U tohoto typu se sklo velmi mlžilo, proto si potápěči nechávali
v masce trochu vody, aby si ji mohl kdykoliv odmlžit.

2.3.3 Dýchací trubice / šnorchl
Před vynálezem moderního šnorchlu používali staří potápěči duté rákosy, které jim pomáhaly
dýchat při plavání pod vodou. Některé zmínky o tom se dochovaly na malbách 3000 př. n. l.,
kde tyto šnorchly používali zemědělci na Krétě. Aristoteles se zmiňuje o zařízeních, které
jsou podobné sloním chobotům a umožňují potápěči dýchat vzduch nad hladinou. Také
básník Plinius se zmiňuje o bojových plavcích vybavených trubicemi s plovákem na konci
(URL 7 ).

Prvním moderní šnorchl je připisován Leonardu da Vinci, který vynalezl dutou dýchací
trubici připojenou na koženou potápěčskou helmu (obr. 2.12). Pozdější pokrok ve výrobě
plastu a gumy značně zjednodušil a podstatně zlepšil konstrukci šnorchlu. (URL 8 )

Obr. 2.12: Da Vinciho dýchací trubice
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2.4 Potápěčský oblek
V roce 1715 zkonstruoval John Lethbridge (1675–1759) první oblek, předchůdce
pancéřových skafandrů. Byl to vyztužený kožený válec s průzory a se dvěma koženými
rukávy těsněnými kolem manžet. Byl určen do malých hloubek, ale fungoval dobře.
S vývojem potápěčské techniky se objevují první poznatky o fyziologii potápěčů. V roce 1660
vydává Robert Boyle knihu o fyzikálních vlastnostech vzduchu, ve které popisuje i chování
zvířat v přetlakové komoře. Jako první popsal aeroembolii. (Čermák, 2008)

2.5 Potápěčský oblek s přívodem vzduchu
V polovině 18. století jsou používány potápěčské obleky s přívodem vzduchu z ponořených
nádrží v Great Yarmouthu v Anglii. Doktor Freminent předvádí ve Francouzské akademii
roku 1772 potápěčský přístroj podobného typu. O dva roky později je s tímto oblekem
uskutečněn v Le Havru 50ti minutový sestup. Ve střední Evropě vyvíjí potápěčský oblek
Němec Klingert a předvádí jej roku 1797 na Odře. Oblek byl zásobován vzduchem pomocí
pumpy. Toto řešení bylo ve své době velmi pokrokové. O rok později demonstruje svůj
skafandr trestanec Burlet spolu s dozorcem Sardou. Při potápění v přístavu Toulon zůstává
Burlet pod vodou jednu hodinu. Počátkem 19. století se objevuje mnoho návrhů potápěčských
obleků. Oblek Williama Fordera, vynálezce zajímavého obleku, který měl výdechový ventil
umístěn na konci výdechové hadice na hladině. Tímto ventilem byla nastavována hloubka
sestupu. V té době byla známa a požívána tzv. přilba otevřeného typu. Měla zahnutou
výdechovou trubici ještě bez přetlakového ventilu. Přilba nebyla zaplavena díky konstantnímu
přívodu vzduchu pumpou. (Čermák, 2008)

Vídeňský puškař August Siebe , žijící v Anglii, předvedl svůj první potápěčský oblek
otevřeného typu roku 1819. Vzduch byl do obleku přiváděn hadicí z kompresoru a volně
unikal kolem pasu. Potápěč musel pracovat ve vzpřímené poloze, jinak se oblek zaplavil.
Přelom ve vývoji potápěčských zařízení je rok 1837. August Siebe předvádí svůj Siebes
Improved Dividing Dress (obr. 2.13). Po zkušenostech s otevřeným oblekem se rozhodl pro
oblek z pevné, nepropustné tkaniny s pružnými manžetami na rukávech. Na krku se oblek
přišrouboval k mosaznému náplecníku, na který byla připevněna přilba. Na prsou a zádech
měl potápěč olověná závaží a na nohou boty s olověnými podešvemi. Největší krok vpřed
znamenal pérový výdechový ventil na přilbě, který mohl ovládat sám potápěč. Vzduch
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v obleku vytvořil kolem potápěče polštář, který jej izoloval proti chladu. Díky pérovému
ventilu mohl potápěč pracovat v libovolné poloze. (Čermák, 2008)

Obr. 2.13: Siebeho potápěčský oblek

V roce 1839 začaly záchranné práce ve Spitheadu na lodi HMS Royal George. Po prvních
pokusech se zvony se velící důstojník plukovník William Pasley rozhodl vyzkoušet různé
typy obleků. Vítězně prošel Siebeho skafandr. Tak jak jej začali používat ve Spitheadu roku
1840, je používán prakticky dodnes. Byl vylepšen o zpětný ventil a odolnějším materiálem
obleku. Ve své době vyřešil naléhavou potřebu použitelného a jednoduchého zařízení pro
práce pod vodou. (Čermák, 2008)

Většina zařízení používaná do poloviny 19. století byla závislá na hladině. Potápěčské zvony
byly zavěšeny na pontonech na laně a zásobovány z povrchu vzduchem. Siebeho skafandr byl
závislý na hladině dodávkou vzduchu.

2.6 Nezávislé potápěčské přístroje
Další vývoj potápěčských zařízení směřoval k nezávislosti na hladině. Potápěč si nese s sebou
svoji zásobu dýchací směsi a není tak závislý na hladině. S hladinou je spojen pouze
signálním lanem a dokáže se bez pomoci pod vodou nějaký čas obejít. Nezávislé potápěčské
přístroje můžeme rozdělit do dvou skupin:
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2.6.1 S uzavřeným dýchacím okruhem
V roce 1878 vyvinul Henry Fleuss (Angličan) přístroj s uzavřeným okruhem. Roku 1879
Henry Fleuss uskutečnil první ponor s nitroxem. Dle dostupných zdrojů byl tento ponor
uskutečněn v Temži. Použil přitom nezávislý přístroj, který sám sestrojil za pomoci čistého
kyslíku. Dýchací přístroj Fleussovy konstrukce byl vybaven měděnou tlakovou lahví s
kyslíkem přiváděným do pružného dýchacího vaku, odkud jej potápěč nadechoval hadicí.
Henryho přístroj byl velmi šetrný na spotřebované médium, protože se jeho spotřeba
pohybuje kolem jednoho litru za minutu, zatímco u vzduchových zařízení je minutová
spotřeba vzduchu o několik desítek litrů vyšší. Vylepšený Fleussův přístroj byl během I.
světové války používán v Royal Navy jako záchranný přístroj pro únik z ponorek. Princip, s
nímž Henry Fleuss přišel již v poslední čtvrtině 19. století, se u kyslíkových dýchacích
přístrojů uplatňuje dodnes. Jako výhody nabízí zejména fakt, že z něho nevystupují bubliny,
čehož se využívalo i při různých diverzních akcích. Nevýhody spočívají ve složitější obsluze
a údržbě a také v omezení bezpečné použitelnosti hloubkou okolo 10 metrů. Dýchání čistého
kyslíku pod touto hranicí vyvolává prudkou otravu spojenou s rychlým nástupem bezvědomí.
Podobný přístroj zkonstruoval roku 1881 Rus Kothynski. (Čermák, 2008)

2.6.2 S otevřeným dýchacím okruhem
Přístrojem s částečnou autonomií byl „aerophore“ Francouzů Benoita Rouquayrola a Augusta
Denayrouze z roku 1863. Přístroj se skládal z obleku, masky s jedním zorníkem a regulátoru,
který dodával množství vzduchu v závislosti na houbce a potřebě dýchání. Byl určen pro
provoz s láhvemi na stlačený vzduch. Doba nebyla ještě zralá pro výrobu lahví schopných
pojmout dostatečně množství vzduchu. Rouquarol adaptoval svůj přístroj závislý na hladině.
Zůstal jen malý zásobník, který potápěči umožnil krátké odpojení od vzduchové hadice.
(Čermák, 2008)

V roce 1905 se Yves le Prieur jako mladý důstojník křižníku Dupetit Thouars během pobytu v
Indočíně setkává poprvé s potápěči pracujícími v těžkých skafandrech typu Siebe - Gorman,
kteří pracně čistí boky válečných lodí od mořské vegetace. Le Prieur, fascinován potápěči,
sám jednoho dne skončí v malé hloubce na mořském dně v těžkém skafandru, který musel
vyzkoušet. V roce 1912 zkonstruoval Francouz Fernez nezávislý potápěčský přístroj na
stlačený vzduch. Potápěč si mohl sám nastavit na redukčním ventilu přívod vzduchu do
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náustku umístěného na prsou, ve kterém byl i výdechový ventil. Výdechovým ventilem i
unikal přebytečný vzduch. Fernezův přístroj byl doplněn brýlemi se dvěma zorníky a svorkou
na nos. Fernezův přístroj používali lovci hub a potápěči pro práce pod vodou. Roku 1924
podstatně zjednodušil Fernezův přístroj francouzský námořní důstojník Yves Le Prieur, který
vybavil láhev se vzduchem ručně ovládaným dávkovačem. Přístroj měl v láhvi na prsou
zásobu vzduchu asi na 15 minut v hloubce 12 m. Potápěč si sám ručně reguloval přívod
vzduchu do celoobličejové masky "lunetes". Výdechový ventil byl umístěn na horním okraji
zorníku. Ve srovnání s Fernezovým přístrojem umožňovalo toto uspořádání lépe využít
zásobu vzduchu, který potápěč do celoobličejové masky napouštěl jen podle potřeby. Obsluha
dávkovače však potápěče příliš zaměstnávala, proto se začalo uvažovat o automatickém
dávkovači vzduchu. (Čermák, 2008)

Další zlepšení potápěčského přístroje provedl Georges Comheines. Použil poloautomatického
regulátoru a roku 1943 sestoupil nedaleko Marseille do hloubky 53 metrů.

2.7 Plně automatický regulátor
V roce 1943, ve Francii okupované Němci, upravili Jacquues Yves Cousteau a Emile
Gagnamen regulátor na plyn pro auta. Vznikl první účinný a bezpečný přístroj s otevřeným
okruhem AQUALUNG (obr. 2.14). Technické řešení tohoto zařízení prošlo četnými
inovacemi, avšak jeho princip zůstal nedotčen. Tlak vzduchu ze zásobníku je automaticky
regulován na takovou hodnotu, která odpovídá tlaku okolí v dané hloubce. Při nádechu proudí
vzduch přes náustek do plic potápěče, každý výdech provázejí vystupující bubliny. Z hlediska
obecného zařazení se jedná o otevřený dýchací okruh. Od té doby se neustále technika
zlepšuje a vyvíjí. Jacquues Yves Cousteau tak umožnil podmořským biologům, geologům a
výzkumníkům objevovat a objasňovat některá z mnohých tajemství moře. Postupně nastoupil
kompenzátor vztlaku, který ještě více přiblížil potápění široké veřejnosti. Začalo se rozvíjet
technické potápění a nezadržitelně přišly na řadu i počítače, které přinesly ještě více bezpečí i
pohodlí do potápění. (Čermák, 2008)
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Obr. 2.14: Aqualung

2.8 Skafandr
Poněkud stranou vývoje potápěčské techniky je vývoj pancéřovaných skafandrů. Objevují se
v 19. století. Tento typ obleku patří k závislým na hladině a potápěč v něm pracuje chráněn
kovovou konstrukcí skafandru pod atmosférickým tlakem (obr. 2.15). Skafandry tohoto typu
umožňují práce ve velkých hloubkách. U původního typu skafandru, například Neufeldt
Kuhnke z roku 1913, byl pohyb potápěče pod vodou značně ztížen omezenou pohyblivostí
kloubů a vahou skafandru. Potápěč většinou jen telefonem řídil pohyb lan a háků spouštěných
z lodi. Ke stejným účelům sloužily i různé pozorovací kabinky. Před dvaceti lety prožil
pancéřový skafandr svou renesanci. Vzhledem k ostatním systémů saturačního potápění
odpadla nutnost dekomprese, a tím i složité techniky na palubě lodi. Příkladem současné
konstrukce pancéřového skafandru může být například oblek JIM, vyráběný britskou firmou
Underweater nad Marine Equipment. Jeho váha na suchu činí 460 kg. Je vyroben z
magnéziové slitiny a jeho klouby na rukou a na nohou jsou uloženy v lázni z rostlinného
oleje. Pohyblivost obleku s regenerátory umožňuje pobyt potápěče až 20 hodin v libovolné
hloubce až do 600 m. Ruce obleku jsou zakončeny manipulátory, se kterými cvičený operátor
dokáže provádět i velmi složité operace. Obdobným zařízením od stejné firmy je i WASP,
který má místo nohou válec podobný spacímu pytli se čtyřmi motory, které umožňují
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manévrovat. Celý systém WASP, popřípadě JIM je možné transportovat helikoptérou na
místo nasazení. Cena práce v tomto obleku je podstatně menší, než cena nasazení
potápěčského týmu vybaveného saturační technikou. Pancéřové skafandry současné doby
našly uplatnění při opravách havárií na naftařských plošinách a zařízeních pro těžbu ropy v
moři. (Čermák, 2008)

Obr. 2.15: Potápěčský skafandr
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3. Potápěčská výstroj pro rekreační potápění
S rozvojem potápěčské techniky už není přístrojové potápění doménou pouze hrstky nadšenců
a dobrodruhů, nýbrž se stává stále více zastoupenou sportovní, pracovní a podnikatelskou
činností. K provozování přístrojového potápění je zapotřebí certifikace minimálně stupně
Open Water Diver (OWD) a náležitá potápěčská výstroj, která se skládá z následujících
komponentů.

3.1 Maska
Lidské oko vidí ve vodě bez potápěčské masky neostře. Voda má totiž jiné optické vlastnosti
než vzduch. Optický index lomu pro vzduch je 1, pro vodu 1,33. Při použití potápěčské
masky hledí oko opět do prostředí, kterému je přizpůsobeno – do vzduchu. Čelní skleněná
stěna masky, na níž dochází přechodu světelných paprsků do vzduchu uvnitř masky, je rovná.
Na tomto přechodu vzniká lom světelných paprsků ke kolmici (Maťák, 1977). Proto vidí
potápěč ve vodě s maskou všechny předměty o třetinu bližší a čtvrtinu větší. (obr. 3.1)

Obr. 3.1: lom světelných paprsků ve vodě

Potápěči původně používali jen brýlí, které kryly oči. Potápěč jimi sice viděl ostře, ale při
potápění do větších hloubek, kdy vzrůstá hydrostatický tlak okolní vody, mu zůstával
v prostoru brýlí původní atmosférický tlak vzduchu 0,1MPa. Při ponoření do hloubky deseti
metrů, kde je hydrostatický tlak 0,1MPa, působí na potápěče celkový tlak 0,2MPa, který je
převáděn tkáněmi do celého těla i do očí. Silou odpovídající hydrostatickému tlaku jsou tedy
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oči vytlačovány do prostoru potápěčských brýlí, kde je pouze atmosférický tlak 0,1MPa. Je to
bolestivé a navíc může dojít k popraskání očních cév. Proto potápěči nyní používají masky,
které kryjí oči a nos. (Maťák, 1977)

Potápěč při vyrovnávání tlaku ve středoušní dutině foukne současně nosem trochu vzduchu do
prostoru potápěčské masky a tím v ní vyrovná tlak na úroveň tlaku okolní vody. Tím
odpadnou zmíněné potíže a také nehrozí prolomení nebo vpáčení skla masky.
(Maťák, 1977)

3.1.1 Druhy potápěčských masek
Dnes se vyrábí celá řada potápěčských masek nejrůznějších velikostí a tvarů. Jedno z
možných rozdělení je na masky s malým nebo velkým vnitřním objemem. Pro rekreační
potápění se však převážně používají masky s malým vnitřním objemem (obr. 3.2). Ty mají
kolem očí malý vzduchový prostor a pod zorníkem kapsu na nos. Z masky se tak snadno, při
jejím zalití, vytlačí voda a navíc neklade potápěči při pohybu pod vodou veliký odpor. Její
nevýhodou však je, že poměrně omezuje zorné pole.

Obr. 3.2: masky s malým vnitřním objemem
a) s děleným a b) s neděleným zorníkem

Masky s velkým vnitřním objemem (obr. 3.3) naopak zorné pole zachovávají. U těchto typů
masek bývá nos umístěn přímo do vnitřního prostoru masky. Jejich zvláštním typem jsou
takzvané masky panoramatické, které jsou doplněny malými zorníky na bocích, někdy
dokonce i ve spodní části (obr. 3.4). Zajišťují tak podstatně větší zorné pole a nebrání
potápěči ve výhledu.
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Obr. 3.3: maska s velkým vnitřním objemem

Obr. 3.4: panoramatická maska

V klasickém potápění stále poměrně málo používané jsou masky celoobličejové (obr. 3.5).
Tyto masky používá převážně policie, armáda, hasiči a potápěči z povolání. Automatika je u
takového typu masky její součástí. Celoobličejové masky jsou také vybaveny komunikačním
zařízením pro snadnější spolupráci potápěčů a spojení s pevninou.

Obr. 3.5: celoobličejové masky
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3.1.2 Vlastnosti masky
Masky jsou různé, stejně jako lidské obličeje. Cílem při hledání padnoucí masky je porovnat
lícnici masky s obličejem. Měkký materiál lícnice musí sedět pohodlně, aniž by svíral nebo
tlačil. Lícnice by měla tvář obepnout a masku utěsnit. Kvalitní masky používají dvojité
těsnění, které je pohodlnější a posiluje těsnící schopnost.

Potápěčská maska musí zakrývat i nos, aby potápěč mohl při sestupu vyrovnávat tlak v masce
a ve středouší. Měla by být z dobré, pevné pryže, s těsně vsazeným sklem. Na obličej musí
maska těsně dosednout, ale nesmí tlačit nebo řezat. Okraje mají být proto měkčí a bez
varhánků.

Lícnice
Lícnice musí dobře přiléhat k obličeji, aby do masky nevnikala voda. Je obvykle vyrobena
z měkké černé pryže, obsahující saze (zvyšují odolnost proti slunečnímu záření), nebo čirého
(popř. barevného) silikonu. Ten je vhodnější, protože propouští více světla, omezuje tunelové
vidění způsobované neprůhlednou maskou, má větší životnost a nevyžaduje velkou údržbu.
Průsvitná lícnice má výhodu v tom, že skrz ni lze periferním viděním zahlédnout pohyb. Při
nočním potápění je dobře identifikovatelné světlo partnera, i když přichází z oblasti mimo
zorné pole masky. Tyto výhody se ale stávají nevýhodou při potřebě se soustředit na tmavou
scénu před sebou, je-li v okolí dost světla. Průsvitnou lícnici tedy v žádném případě neocení
fotografové a i pro potápění v prosluněné mělké vodě je vhodnější lícnice neprůsvitná
(URL 9 ). Lícnice je opatřena dvojitým lemem, anatomicky přiléhajícím k obličeji, který
zajišťuje těsnost masky.

Důležitou součástí lícnice je prostor pro nos umožňující vyrovnávání tlaku ve středouší
stisknutí nosu prsty a také vyrovnání tlaku v masce. Většinou má podobu výstupku v přední
části lícnice.

Do lícnice může být umístěn vylévací ventil. Ventil sice může pomoci s vylitím částečně
zaplavené masky, ale pouze ve svislé poloze a navíc ztěžuje vyrovnání tlaku ve středouší.
(URL 9 )
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Zorníky
Zorník je upevněn v rámu lícnice. Je vyroben z netříštivého kaleného nebo lepeného
dvouvrstvého skla nebo speciálního čirého plastu. Sklo tepelně zpracované tak, aby se zvýšila
jeho mechanická odolnost, je označenou značkou „tempered“. Obyčejné sklo může při rozbití
zranit střepinami. Zorníky z běžné umělé hmoty jsou nevhodné, protože se značně zamlžují a
lehce se mohou poškrábat. Zorník je proveden nedělený nebo rozdělený do dvou částí.
Z důvodu nezkresleného vidění, zajištění velkého zorného pole a co nejmenšího vnitřního
objemu, který je důležitý především při potápění na nádech (potápěč má k dispozici jen
omezené množství vzduchu k vyrovnání tlaku v masce), se zorník umisťuje v lícnici co
nejblíže k obličeji. (Dobeš, 2005)

Zorníky masek procházejí podle normy ČSN EN 250 poměrně tvrdým testováním.
Mechanická odolnost se testuje nárazem ocelové kuličky o průměru 22 mm volně padající z
výšky 130 cm. (URL 9 )

Rám
Rám slouží k uchycení zorníků v lícnici. Nově se začínají na trhu objevovat masky bez rámu tzv. frameless (obr. 3.6). Tyto masky mají o něco menší vnitřní objem a rozšířené zorné pole.
Jsou však výrobně poněkud náročnější a tudíž i dražší. Komu vyhovuje průsvitná lícnice, ten
jistě ocení její kombinaci s průsvitným rámečkem. Je zde však riziko její případné ztráty,
protože ji na dně nelze rozeznat.

Obr. 3.6: maska typu frameless
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Upínací pásek
Upínací pásek, vyráběný z téhož materiálu jako lícnice, mívá střední část zdvojenou a
zdrsněnou drobnými výstupky, aby lépe přiléhal k hlavě a dobře držel i na kukle izolačního
obleku. Aby neřezal, bývá někdy doplněn neoprenovým pásem. Pásek je k lícnici upevněn
posuvným mechanismem, který pohodlně umožňuje seřizování délky pásku i v rukavicích.

3.1.3 Korekční čočky
Potápěč, jehož zrak potřebuje korekci, má několik možností. Krátkozrací potápěči mohou
upravit svůj zrak přímo dioptrickými zorníky. Ty je možné vyměnit za běžné však pouze u
některých modelů. Vidění se dá také upravit vsazením dioptrických čoček přímo do masky.
V takovém případě jsou dioptrické čočky kvalifikovanou optickou laboratoří vybroušeny a
posléze vlepeny do vnitřního prostoru masky. Je však také možně pod maskou nosit klasické
kontaktní čočky.

3.1.4 Doporučení
Nové masky mohou mít na zornících zbytky mastnoty z výroby, které by při používání masky
způsobovaly neustálé zamlžování zorníků. Proto je třeba případnou mastnotu odstranit,
k čemuž stačí zorníky důkladně vyčistit kartáčem a prostředkem na nádobí, případně jiným
obdobným odmašťovacím prostředkem. Stejný postup se doporučuje pravidelně opakovat.
Před potápěním je vhodné ošetřit zorníky brýlí proti zamlžování z vnitřní strany buď
speciálním prostředkem, který je možno zakoupit v prodejnách s potápěčským vybavením,
nebo třeba potřít jemnou vrstvou šamponu nebo slinami. (Dobeš, 2005)

3.2 Dýchací trubice
Dýchací trubice neboli šnorchl, umožňuje dýchání plavce při plavání na hladině s obličejem
ponořeným do vody bez nutnosti zvedat ústa nad hladinu při každém nádechu. Značně
namáhavé je zejména plavání potápěče s dýchacím přístrojem na hladině, které je bez použití
dýchací trubice značně obtížné (Dobeš, 2005). Proto by měla být dýchací trubice ve výbavě i
pro přístrojové potápění.
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3.2.1 Vlastnosti dýchací trubice
Dýchací trubice se vyrábí z plastů nebo pryže. U jednodušších a levnějších modelů se na
přímou trubici rovnou nasazuje pryžové koleno nebo vrapová hadice s náustkem. Technicky
propracovanější anatomicky tvarované modely jsou zakřiveny, aby kopírovaly tvar
hlavy.(obr. 3.7). Počátkem 90. let se objevily na trhu trubice opatřeny ve spodní části jedním
nebo dvěma vylévacími ventily, které usnadňují odstraňování vody z trubice po vynoření.
Voda přesahující okolní vodní hladinu jimi samovolně vyteče. (Dvořáková, 2005)

Obr. 3.7: anatomicky tvarovaná dýchací trubice

Rozměry a typy
Dýchací trubice se skládá z vlastní trubice a náustku, který může být u některých provedení
opatřen výdechovým ventilem, zajišťujícím lepší vyprazdňování vody z trubice. Rozměry
trubice jsou optimalizovány tak, aby byla umožněna co nejlepší ventilace plic i vyfukování
vody při dýchání. Vnitřní průměr bývá v rozmezí 16 až 19 mm, délka 35 až 45 cm. Ukončení
trubice bývá někdy opatřeno speciálně tvarovaným nasazovacím dílem, který chrání proti
vniknutí stříkající vody do trubice. (Dobeš, 2005)

Dýchací trubice může být za určitých okolností nebezpečná, může způsobit mdlobu a potápěč
může utonout. Vyjdeme z úvahy, že volně plavající potápěč vdechuje na jeden nádech asi půl
liru vzduchu (dechový objem). Kdyby dýchací trubice měla stejný nebo větší objem, vznikla
by situace, kdy vzdechnutý vzdych by vyplnil prostor trubice a byl při dalším nádechu opět
vdechnut. Vzduch z plic by se jen posouval do trubice a zpět do plic. V tomto vzduchu by se
zmenšoval objem kyslíku a zvětšoval objem kysličníku uhličitého a vodních par. Kdyby se
potápěč hlubokým nádechem včas nenadechl čerstvého vzduchu, mohl by omdlít z nedostatku
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kyslíku nebo by mohlo dojít k otravě kysličníkem uhličitým. V nejlepším případě by potápěč
cítil únavu, bolest hlavy a dušnost. (Maťák, 1977)

Trubice
Trubice může být buď pevná, nebo ohebná. Ohebná trubice je vytvořena tak, aby visela mimo
regulátor a nepřekážela tak potápěči při dýchání pod vodou. Šnorchly s pevnou trubicí by
měly být vytvarovány tak, aby náustek měl správnou pozici a nekladly ve vodě velký odpor.
Trubice je opatřena prstencovým nebo jiným úchytem pro připevnění k upínacímu pásku
potápěčské masky. (obr. 3.8)

Obr. 3.8: uchycení dýchací trubice

Náustek
Dýchací trubice by měla mít měkký, pohodlný náustek, který dobře padne do úst. Nejčastěji
bývá vyroben z nepěněného neoprenu, nebo silikonu. Náustek může být také otočný, aby si
jej mohl potápěč nastavit do nejpříhodnější polohy. Některé dýchací trubice jsou
zkonstruovány tak, aby se dal náustek případně vyměnit. (obr. 3.9)

Obr. 3.9: náustek dýchací trubice
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Mezi náustkem a trubicí vzniká úhel o velikosti 70-90°. Na náustku, který je nejčastěji
polokruhový nebo ve tvaru U, je úchyt, který se dává mezi zuby a rty. Na náustku jsou ještě
dva masivnější výstupky, kterými se šnorchl drží v zubech. (Holzapfel, 2004)

Suché nebo polosuché ústí
Další doplňkový článek je suché nebo polosuché horní ústí šnorchlu (obr. 3.10). Většina
výrobců nabízí vlastní patentovanou konstrukci. Suché nebo polosuché ústí brání vodě na
hladině, aby vtekla do trubice šnorchlu a dostala se do náustku. Pomáhá udržet vodu mimo
dýchací trubici. (Scuba Schools International, 2001)

Obr. 3.10: polosuché ústí trubice

3.3 Ploutve
Konvenční plavání omezuje jak rozsah pohybu, tak doba, po kterou se normální člověk může
pohybovat s ohledem na sílu a výdrž. Ploutve podstatně zvyšují sílu a účinnost bosé nohy a
taktéž značně snižují energii potřebnou k posouvání těla vpřed. Umožňují plavcům pohybovat
se na velké vzdálenosti a delší dobu bez únavy.
(Scuba Schools International, 2001)

3.3.1 Druhy ploutví
Ploutve se vyrábějí ve dvou základních provedeních:
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a) Ploutve s botičkou (uzavřenou patou) (obr. 3.11)
Ploutve s botičkou jsou výhodné pro plavání v bazénu, pro potápění na nádech bez přístroje
nebo potápění s přístrojem v tropických oblastech. Ploutve s botičkou je třeba koupit přesně
na velikost nohy, aby nebyly příliš volné nebo aby netlačily. Nelze je ale použít při potápění
s kompletním izolačním oblekem, protože na neoprenovou botu nepůjdou obléci.
(Dobeš, 2005)

Ploutve s botičkou sedí pohodlněji na noze, avšak v terénu, především při potápění
s dýchacím přístrojem, kdy při oblékání přicházejí na řadu až jako poslední díl výstroje, se
obouvají hůře než ploutve s páskem. (Dvořáková, 2005)

Obr. 3.11: ploutve s botičkou

b) Ploutve s upínacím páskem (otevřenou patou) (obr. 3.12)
Pro potápění s přístrojem v kompletní výstroji jsou vhodnější ploutve s upínacím páskem.
Ploutev se snadno obleče na neoprenovou botu a připevní se nastavitelným páskem tak, aby
na noze dobře seděla. Toto řešení má ještě jednu výhodu, že v botách je možno přijít přímo
k vodě. (Dobeš, 2005)
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Obr. 3.12: ploutve s upínacím páskem

3.3.2 Vlastnosti ploutví
Ploutve mají stejnou funkci i účinek jako ocasní ploutev u ryby. Pohybem nohy vzniká na
straně ploutve náporový tlak, na opačné straně vzniká podtlak. Vzniklý tlakový vír způsobuje
pohyb dopředu. (Holzapfel, 2004)

Mezi materiály, které se používají na list ploutve, jsou černá pryž, polyuretan, termoplast a
různé umělohmotné sloučeniny. Typ materiálu, který výrobci používají, se bude lišit
v závislosti na designu, výkonu a použití ploutve. Mnozí výrobci dávají přednost kombinaci
materiálů, aby dosáhli různých kladných vlastností. To, jaké ploutve jsou nejvhodnější, bude
záviset na velikosti potápěčovi postavy, síle jeho nohou, okolních podmínkách a především na
jeho pohodlí. (Scuba Schools International, 2001)

Botička
Botička bývá provedena ze stejného materiálu jako potápěčská maska. Je buď uzavřená, nebo
otevřená, doplněná upínacím páskem. Velikost botičky je většinou v diferenci tří velikostí
obuvi. Proto musí potápěč pečlivě ploutve vybírat, aby mu těsné ploutve neodřely nohu, což
bývá ve slaných vodách zdrojem nuceného odpočinku na suchu. Při nepatrně větší botičce
používají potápěči na nohou bavlněnou, nebo vlněnou ponožku. Potřebuje-li potápěč ploutve
pro dlouhodobý pobyt pod vodou, jsou vhodné otevřené botičky s upínacím páskem a musí
být dost velké, aby se do nich vešla noha potápěče s neoprenovou ponožkou.
(Scuba Schools International, 2001)
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List
Základem všech typů ploutví je list vyztužený žebry, která jej zpevňují a zároveň usnadňují
vedení ploutví při plavání. Celkový tvar listu, vybavený hydrodynamickými kanály, podélné
rýhování i případné další úpravy sledují dosažení optimálního obtékání vodou.
(Dvořáková, 2005)

Velikost listu ploutve závisí na druhu činnosti potápěče pod vodou. Při dlouhodobém pobytu
by to měla být ploutev se zvětšeným listem, umožňujícím efektivní záběr.
Tuhost ploutve
Základním parametrem při volbě ploutví je jejich správná tuhost. Příliš měkká ploutev se
"zlomí" a konec listu, pohybující se téměř kolmo na směr pohybu, v podstatě jen prořízne
vodu, aniž je vyvozena dostatečná výsledná síla. Potápěč s příliš měkkými ploutvemi sice
subjektivně vnímá minimální námahu, ale není schopen se pohybovat dostatečně rychle
dopředu. Potíže způsobí příliš měkké ploutve ve chvíli, kdy potápěč potřebuje vyvinout
velkou rychlost, má dostatek energie, ale ploutev ji nedokáže přenést do vody. Takových
situací sice nebývá při rekreačním potápění mnoho, ale zato jsou zpravidla poměrně
nebezpečné. Příkladem může být pohyb poblíž výstupového žebříku ve vlnách či nutnost
krátkého překonání silného proudu při návratu k výstupovému lanu. (URL 10 )

Příliš tuhá ploutev se nedostatečně ohne a velká výsledná síla se rozloží na malou dopředně
působící tažnou sílu a velkou, leč málo užitečnou sílu kolmou. Navíc list ploutve, procházející
vodou značně kolmo, není obtékán laminárně, ale turbulentně, což dále snižuje účinnost.
Potápěč subjektivně vnímá velkou námahu, ale rychlost jeho dopředného pohybu vynaložené
energii neodpovídá. Potápěč také více kalí sedimenty. Příliš tuhé ploutve způsobují
nadměrnou únavu. To může být nebezpečné při delším plavání, kdy hrozí křeče a vyčerpání.
Příliš tuhé ploutve jsou také jednou z příčin nesprávného stylu plavání začátečníků, kteří ve
snaze o úlevu ohnou nohy v kolenou a pohybuji chodidlem dopředu a dozadu, aniž by se však
ploutví "opřeli o vodu". (URL 10 )
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Správně tuhá ploutev umožní potápěči pohodlný dlouhotrvající pohyb v průběhu ponoru a
umožní i krátkodobě zabrat, když je to potřeba. Ideální tuhost je značně individuální a kromě
tělesných rozměrů záleží hlavně na trénovanosti. (URL 10 )

Otvory a kanály
Aby byl zmenšen kolmý odpor v oblasti botky, je jedním z řešení v této části ploutve zmenšit
na minimum účinnou plochu listu. Nejčastějším konstrukčním řešením jsou otvory hned za
špičkou botky, které dovolí vodě projít kolmo skrz list. Někdy mají tyto otvory tvar kanálů,
které kolmý směr procházející vody usměrní tak, aby i tento proud přispěl k dopřednému
pohybu a tak k větší účinnosti ploutve. (URL 10 )
Příčná stabilizace
Pro snížení turbulencí je třeba, aby voda obtékala list ploutve podélně a při záběru takříkajíc
"neutíkala po stranách". Většina ploutví má proto nějaké podélné prvky, které omezují jiné
než podélné proudění. Nejobvyklejšími stabilizačními prvky jsou zvýšený okraj listu a
podélná žebra. Tyto prvky také zvyšují tuhost ploutve při zachování minimální spotřeby
materiálu. Další možností je příčné prohnutí listu do tvaru U. Zajímavým řešením je podélné
rozdělení listu ploutve (tzv. split-fin), které obětuje stabilizaci část efektivní plochy listu
(obr. 3.12). (URL 10 )

Obr. 3.12: typ ploutve split-fin

3.4 Potápěčské obleky
Voda vede tělesné teplo 25krát rychleji než vzduch, tudíž i teplá voda „vysává“ teplo z těla.
Normální tělesná teplota 37°C by se měla v ideálním případě udržet. To vyžaduje různé
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ochranné obleky podle trvání ponoru, teploty vody a konkrétních potřeb potápěče.
(Scuba Schools International, 2001)

Při potápění v našich vodách hrozí vždy prochladnutí. Ztráta tělesného tepla je tím větší, čím
je pobyt pod vodou delší a voda studenější. Nejprve prochladne pokožka, později klesá
teplota celého těla. Aby si potápěči neohrozili zdraví, používají izolační obleky.
(Maťák, 1977)

Další funkcí ochranného obleku je poskytnout ochranu proti nebezpečným mořským
živočichům a případnému poranění o ostrá skaliska. Vzhledem k podmínkám, ve kterých se
potápěč potápí, se obleky liší svým provedením a tloušťkou materiálu. (Dobeš, 2005)

3.4.1 Mokré ochranné obleky
Textilní obleky (obr. 3.13)
Při teplotách nad 33°C bude většině potápěčů dobře i bez ochranného obleku. Ale i při
potápění ve vodě takto výjimečně teplé není na škodu se chránit alespoň před úžehem, před
mořským prostředím a před výstrojí, která vás může odřít.
(Scuba Schools International, 2001)

Tenké obleky se vyrábějí z mnoha různých materiálů. Které většinou obsahují lykru nebo
polypropylen. Jsou k dispozici i jiné látky, například Darlexx ®, Polartec

®

a jiné, které jsou

v podstatě lamináty z různých tkanin, jejichž kombinací vzniká teplejší, a tudíž lepší oblek.
Laminované tkaniny jsou teplejší, méně vodopropustné, lépe dýchají a mají lepší neutrální
vztlak než jiné materiály. (Scuba Schools International, 2001)

Potápěčské textilní obleky jsou s postupem technologií a dostupností stále lepších látek rok od
roku populárnější. Navíc je spousta těchto laminovaných tkanin stejně teplá jako
dvoumilimetrový mokrý oblek. Obepínavé, pohodlné tkaniny většinou padnou lidem lépe než
nevyzkoušené neoprenové obleky. Textilní oblek se dále s oblibou používá jako podvlékací
vrstva, která pomáhá lépe se obléci a vysvléci z mokrého obleku, jenž se na nohy a paže
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navléká a z nich svléká snáze, když klouže po hladké tkanině. Pokud se pod mokrý oblek
používá textilní oblek, oba by se měly vyzkoušet zároveň a jít k sobě.
(Scuba Schools International, 2001)

Obr. 3.13. textilní obleky

Mokré neoprenové obleky
Mokrý neoprenový oblek je nejčastěji používaným oblekem, který se používá jak pro
potápěče na nádech, tak pro přístrojové potápění. Je zhotoven z neoprenové pryže, což je
napěněná pryž s uzavřenými, navzájem nepropojenými bublinkami plynu. Uzavřené bublinky
plynu působí jako hlavní izolační faktor, protože tepelná vodivost plynu v bublinkách je
podstatně nižší než samotné pryže. Tepelně izolační vlastnosti takového materiálu jsou dány
jednak tím, že průchodu tepla je kladen odpor mnohonásobně opakovaným přestupem tepla
z tuhé látky do plynových bublinek a naopak, dále špatnou tepelnou vodivostí plynu
v uzavřených bublinkách, a také tím, že vedení tepla samotnou pryží je ztíženo prodloužením
dráhy při obcházení bublinek. (obr. 3.14)
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Obr. 3.14: neoprenový materiál

Mokrý izolační oblek není vodotěsný, má však přiléhat na tělo tak, aby nedocházelo
k cirkulaci vody, která pod oblek pronikne (obr. 3.15). Voda, která pod oblek vnikne, se
zahřeje na tělesnou teplotu a nedochází-li k její cirkulaci, nepodílí se dále významnějším
způsobem na odvodu tepla z těla. (Dobeš, 2005)

Obr. 3.15: princip tepelné izolace mokrého obleku

Mokré obleky se vyrábějí vcelku jako kombinézy nebo zpravidla vícedílné, kdy jsou zvlášť
kalhoty a blůza, nebo kombinéza bez kapuce a blůza s kapucí a bez rukávů (obr. 3.16).
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Z hlediska tepelně izolačních vlastností je výhodný střih kalhot s ramínky a zapínáním až ke
krku, případně jako kombinéza, přes kterou se obléká blůza, nejlépe vcelku s kapucí. Takový
oblek poskytuje na trupu potápěče v oblasti tělesného jádra, které je potřeba uchovat v co
největším teple, dvojitou izolační vrstvu a přitom neomezuje pohyblivost končetin. Někdy je
blůza provedena s nohavicemi sahajícími těsně nad kolena. Nohavice zajišťují zvýšenou
ochranu tělesného jádra v oblasti rozkroku. Zde vyúsťují z břišní dutiny do podkoží na
stehnech velké žíly a tepny zásobující krví dolní končetiny, u kterých může docházet ke
značným ztrátám tepla z krevního řečiště. (Dobeš, 2005)

Obr. 3.16: typy mokrého neoprenového obleku

Doplňky
Doplňkem mokrého obleku je samostatná kapuce k blůze, která jí není opatřená (obr. 3.17).
Dále ponožky na ochranu nohou proti chladu (obr. 3.18). Ty mohou být opatřeny vyztužením
podrážky na ochranu proti opotřebení při chůzi. (Dobeš, 2005)
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Obr. 3.17: neoprenová kapuce

Obr. 3.18: neoprenová ponožka

Boty se nosí především při pobytu chladnějších vodách (obr. 3.19). Mohou se nosit pouze
s ploutvemi s otevřenou patou. Kvůli častému pobytu v problémovém prostředí (štěrk, skály
atd.) by měly mít boty dobrou podešev. Pohodlí nošení se zvyšuje, když suché zipy nebo zipy
usnadňují obouvání a zouvání. Je nutné dbát na to, aby alespoň v oblasti paty nebyly žádné
spoje. Tlak pásku na patě způsobuje nepříjemné až bolestivé pocity.
(Holzapfel, 2004)
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Obr. 3.19: neoprenové boty

Na ochranu rukou se používají rukavice. Ty jsou buď pětiprsté (obr. 3.20b), nebo tříprsté (obr.
3.20a) se společným prstem pro prostředníček, prsteník a malíček. Tříprsté rukavice umožňují
lepší tepelnou ochranu, pětiprsté umožňují lepší úchopovou funkci, ale nejsou tak teplé.
Rukavice mají dobře chránit proti chladu, mají ale být dostatečně měkké, aby v rukou byl
dobrý cit pro manipulaci s výstrojí.

Obr. 3.20: neoprenové rukavice
a) tříprsté, b) pětiprsté

Vlastnosti mokrého neoprenového obleku
Jednou z nejdůležitějších vlastností mokrého obleku je, zda dobře padne. Pokud je oblek příliš
volný, umožní to vodě uvnitř cirkulovat, což ochladí tělo. Je-li příliš těsný, může to omezit
krevní oběh a pohyb, způsobit otlačeniny a donutit potápěče k nadbytečnému výdeji energie
při potýkaní se s odporem těsného obleku. Oblek by měl být pohodlný, neměl by táhnout ani
svírat a pod pažemi nebo v rozkroku by neměl mít mezery nebo prověšeniny. U krku, zápěstí,

41

v pase a u kotníků by měl dostatečně těsnit, aby se tudy dovnitř nehrnula voda. Měl by ale být
dostatečně volný, aby nebránil potápěčovu pohodlí a jeho krevnímu oběhu.
(Scuba Schools International, 2001)

Materiál, ze kterého jsou jednotlivé části obleku zhotoveny, je z neoprenu, kaučukového
materiálu o šířce 3 až 7 mm. Neopren obsahuje mikroskopické vzduchové bubliny, které mají
vysokou izolační schopnost. Tyto bubliny se podle Boyle-Marriotova zákona s přibývající
hloubkou stlačují, a tím se snižuje jejich tepelná izolace. Potápěč je při tom také těžší.
(Holzapfel, 2004)

Kvalitní materiál by mel být měkký, pružný, pevný a vysoce průtažný a především by měl být
ve všech švech spojován lepením.

Uvnitř a většinou také zvenku je vysoce kvalitní vložka s nylonem nebo lycrou, která
usnadňuje oblékání a svlékání. Nové technologie umožňují ještě větší tepelnou izolaci –
pomocí titanové membrány, která odráží tělesné teplo. Mokrý potápěčský oblek těsně přiléhá
k tělu, ale úplně netěsní. Voda se může dostat přes místa spojů mezi oděvem a rukavicemi,
botami a kapucí a také přes zip. Mezi oblekem a tělem tak vzniká jemný vodní film, který je
ohříván na tělesnou teplotu. Teplotní ztráty těla se silně sníží a potápěč méně pociťuje chlad.
Takto ohřátá voda je lehčí než voda okolo, stoupá oblekem nahoru a částečně uniká. Tak
vzniká neustálá ztráta tepla, která může být redukována perfektním padnutím oděvu. Při
nekonfekční postavě se vyplatí si nechat zhotovit oblek na míru. (Holzapfel, 2004)

Oblékání a svlékání je jednodušší díky zipům na užších místech (paže, nohy, horní část těla).
Ty nesmí být vyrobeny z korodujícího materiálu a mají být podloženy neoprenem. Ukončení
na pažích a nohách musí být olemovány pružnou páskou, aby se zamezilo roztržení při
oblékání nebo svlékání. (Holzapfel, 2004)

Další prvky, které dodávají pohodlí a bývají praktické, jsou například kapsy, vycpávky na
kolenou a loktech a vycpávky na páteři, jež se přizpůsobí potápěčovým zádům a tvoří
ochrannou vrstvu mezi zády a nosičem láhví a omezují výměnu ohřáté vody uvnitř mokrého
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obleku s chladnou vodou vně, což je vždy největší příčinou ztráty tělesného tepla. Některé
obleky mají přímo připojené kapuce, které zamezují pronikání chladné vody podél páteře.
(Scuba Schools International, 2001)

Rekreační potápění se většinou provozuje ve vodách o teplotách v rozmezí 10 až 27°C.
Pokrytí těla a tloušťka obleku hrají roli při teplotách na horní a dolní hranici tohoto rozmezí,
ale obecným pravidlem je, že mokré obleky by se měly nosit od 18 do 24°C a že pod 18°C je
už za potřebí kapuce. Při extrémně nízkých teplotách můžete použít kombinaci komponentů
mokrého obleku. Vrstvení oděvu funguje ve vodě stejně jako na souši. Kombinace více kusů
oděvu nebo použití silnějšího materiálu ovšem omezuje pohyb.

Protože plyn v bublinkách je lehčí než voda, je střední hustota neoprenového materiálu menší
než hustota vody, a proto neoprenový oblek potápěče ve vodě nadlehčuje. Při sestupu do
hloubky se však snižuje vztlak obleku, který je nutno kompenzovat pomocí vyvažovací vesty.
Zhoršují se tím i izolační schopnosti neoprenového oblek. Je to dáno zmenšováním bublinek
plynu uzavřených v pryži, a tím tloušťky materiálu vlivem tlaku narůstajícího s hloubkou.
Některé mokré obleky mají dodatečné těsnění kolem zápěstí a krku a je možné je v podstatě
považovat za tzv. polosuché – podle toho, jak účinně tato těsnění zamezují přechodu vody do
obleku a ven z něj. (Scuba Schools International, 2001)

3.4.2 Polosuché ochranné obleky
Jedná se v principu o mokrý neoprenový oblek, který je vyroben tak, aby se pod něj na tělo
potápěče dostávalo pokud možno co nejméně vody. Především manžety na nohavicích a
rukávech jsou vyrobeny z neoprenu o menší tloušťce, který není na straně přiléhající na tělo
opatřen textilním potahem. Má hladkou povrchovou úpravu, aby dobře přiléhal na tělo.
Někdy bývají manžety pro snadnější oblékání opatřeny zipy. Tyto úpravy samozřejmě zvyšují
cenu obleků za cenu mírného snížení průniku vody pod oblek. (Dobeš, 2005)

Horní lem rukavic se vkládá mezi vnitřní a vnější manžetu obleku. Kapuce přiléhá na obličej
těsnící manžetou, která je rovněž zhotovena z měkkého neoprenu. Zipy jsou jenom na
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nezbytně nutných místech, jsou podloženy neoprenovými sponami a díky nim skvěle těsní.
(Holzapfel, 2004)

Tyto obleky mají oproti mokrým lepší izolační vlastnosti, avšak jejich stlačitelnost
s přibývající hloubkou zůstává. Nevýhodou je obtížnější oblékání a svlékání v důsledku
těsných manžet. (Dvořáková, 2005)

3.4.3 Suché ochranné obleky
Suchý oblek odstraňuje nevýhody mokrých obleků, především proniknutí vody přímo na tělo.
To je zvláště ve studených vodách nepříjemné. Pro zvýšení komfortu při pobytu ve vodním
prostředí jsou suché obleky konstruovány tak, aby při normální funkci obleku nedocházelo ke
vnikání vody pod oblek na tělo potápěče. To je zajištěno několika způsoby. Oblek je proveden
jako vodotěsná kombinéza vcelku i s botami a pro oblékání je opatřen vodotěsným zipem
umístěným zpravidla buď na zádech, nebo vpředu vedeným od levého ucha až po horní část
pravého stehna. Na rukávech a kolem krku je utěsnění provedeno pomocí přiléhavých
pružných pryžových manžet. Protože suchý oblek, aby zajistil svoji funkčnost, nemusí být
těsně přiléhavý na tělo, může být vyroben volnější pro zlepšení pohyblivosti potápěče a
usnadnění oblékání. (Dobeš, 2005)

Suché obleky se vyrábějí z neoprenu, pryže nebo laminovaných syntetických materiálů.
K obleku je připojena středotlaká hadice, aby se dal nafouknout, a vyrovnal tak kompresi při
sestupu do hloubky, když roste okolní tlak. To omezuje nepříjemné stlačení obleku a udržuje
stále stejný stupeň tepelné ochrany bez ohledu na hloubku.
(Scuba Schools International, 2001)

Suché neoprenové obleky
Vyrábí se ze stejného materiálu jako mokré obleky, zpravidla z neoprenu oboustranně
potaženého polyamidovým úpletem. Obleky jsou vybaveny napouštěcím ventilem připojeným
hadicí na středotlaký vývod automatiky a vypouštěcím ventilem umístěným buď na prsou,
nebo levém rameni nebo na temeni hlavy. Pod oblek se může používat spodní prádlo ke
zvýšení tepelně izolačních schopností. Kapuce a rukavice jsou zpravidla mokrého typu.
44

Neoprenový materiál tohoto obleku zajišťuje jak ochranu proti pronikání vody na tělo, tak i
tepelnou izolaci. Nevýhodou však jsou vlastnosti neoprenového materiálu. To je jeho
nadlehčování, které je nutno kompenzovat olověnou zátěží a zmenšování tloušťky s hloubkou,
ale taky malá odolnost tohoto materiálu proti proražení nebo propíchnutí. U suchého
neoprenového obleku sebemenší poškození způsobí vniknutí vody pod oblek. (Dobeš, 2005)

Obr. 3.21: princip tepelné izolace suchého neoprenového obleku

Suché membránové obleky (obr. 3.22)
Tento oblek byl historicky prvním oblekem používaným při potápění. V současnosti se tyto
obleky používají převážně při pracovním potápění pro svoji větší odolnost proti povrchovému
poškození nebo protržení. Suchý membránový oblek je zhotoven z pogumované nebo umělou
hmotou potažené tkaniny, která je dostatečně pevná. Její tepelně izolační vlastnosti jsou však
velmi nízké. Oblek je obvykle těsněn pružnými pryžovými manžetami na zápěstí a obličeji,
případně manžetou na krku. Tepelnou izolaci u tohoto obleku zajišťuje jedna nebo více vrstev
teplého prádla, která se pod oblek obléká. Prádlo je vyráběno z vlny, bavlny, případně ze
syntetických speciálně upravených materiálů. Pro nejnáročnější pracovní podmínky se vyrábí
speciální vyhřívané prádlo. (Dobeš, 2005)
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Obr. 3.22: suchý membránový oblek

Obleky jsou rovněž opatřeny přívodem středotlakého vzduchu z prvního stupně plicní
automatiky, ovládaného tlačítkovým napouštěcím ventilem a pro odpouštění vypouštěcím
ventilem. Ventily umožňují udržovat objem na stálé hodnotě nezávisle na hloubce, popřípadě
objem a vztlak v určitých mezích řídit. I když u membránových obleků nedochází k jejich
stlačování s narůstající hloubkou, musí si potápěč vzít poměrně velkou zátěž. Tou
kompenzuje kladný vztlak tepelně-izolačního podvleku, který uzavírá mezi vlákny značný
objem vzduchu. (Dobeš, 2005)

Obr. 3.23: princip tepelné izolace suchého membránového obleku
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Společnou nevýhodou všech suchých neoprenů je zhoršená pohyblivost potápěče, náročnější
údržba a především vysoká pořizovací cena, oproti mokrým neoprenovým oblekům.

3.5 Zátěžový systém
Většina ochranných obleků a některá další potápěčská výstroj nadnáší, což dodává tělu
potápěče kladný vztlak. Proto potápěči používají zátěžové systémy, aby tento vztlak
redukovali. Opasek se závažím působí proti tomuto dodatečnému vztlaku a také pomáhá
potápěči, jehož tělo je samo o sobě kladně vzplývavé, dostat se pod hladinu. To je zvláště
potřeba ve slané vodě, která tělo nadlehčuje ještě více. Cílem používání zátěžového systému
je dosáhnout neutrálního vztlaku, tedy stavu, kdy potápěč ve vodě ani nestoupá, ani neklesá.

3.5.1 Vlastnosti zátěžového sytému
Nejběžněji používaný zátěžový systém je opasek se závažím. Skládá se ze tří částí.

Opasek
Nejobvyklejší materiál používaný na opasky je tkaný silon. Je odolný a snese velké zatížení.
Obměnou silonového opasku je typ, který má pružné zařízení kompenzující stlačování
ochranného obleku v hloubce. Design, který kombinuje praktičnost s komfortem, má opasek
s kapsičkami na závaží, vyrobený jak z neoprenu, tak z nylonové síťoviny (obr. 3.24). Tento
design nabízí vnitřní kapsičky na závaží, jimiž se eliminuje velikost a nešikovnost odkrytých
závaží. S kapsičkami na závaží má potápěč možnost závaží libovolně přidávat nebo odebírat, i
když má opasek na těle. (Scuba Schools International, 2001)

Obr. 3.24: opasek s kapsami na závaží
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Při potřebě použít k vyvážení větší váhu zátěže může být použití samostatného pásku
nepohodlné. Proto se používají postroje s ramenními popruhy, které zabraňují posunování
opasku se zátěží směrem na bedra (obr. 3.25). Protože takový opasek není možno v případě
potřeby odhodit, musí být kapsy pro zátěž provedeny takovým způsobem, aby se
jednoduchým pohybem jedné ruky kapsy otevřely a zátěž se uvolnila.
(Scuba Schools International, 2001)

Obr. 3.25: opasek s ramenními popruhy

Přezka (obr. 3.26)
Přezka je vyrobena z kovového nerezového materiálu. Musí být bezpečnostní, tj. musí se
rozepnout jedním pohybem ruky tak, aby umožňovala pohotové odhození opasku v krizové
situaci. Proto nesmí po ustrojení potápěče vést přes opasek žádné další popruhy. Přitom však
musí být pevná a spolehlivá, aby nedošlo k samovolnému uvolnění.

Obr. 3.26: přezka opasky na závaží
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Závaží
Závaží se umisťují na opasek symetricky, kam se buď navlékají, nebo se vkládají do kapes
pásku.

Olověná závaží se vyrábějí v různých velikostech, tvarech a hmotnostech. Některá olověná
závaží bývají potažena vinylem v různých barvách, což chrání paluby lodí a dlažby bazénů
před poškrábáním (obr. 3.27). Jiný typ designu má měkké závaží, které se skládá ze
zataveného polštářku naplněného olověnými broky. Tyto polštářky se vyrábějí v různých
velikostech a používají se u kapsových opasků. Někteří potápěči považují závaží plněná
broky za pohodlnější a vhodnější, protože se lépe přizpůsobí tělu a jsou méně závadná
životnímu prostředí – když je nutné odhodit závaží nebo když se při potápění uvolní a
vypadnou. (Scuba Schools International, 2001)

Obr. 3.27: různé typy závaží

V současné době se začíná zátěž pro vyvážení umisťovat přímo do vyvažovací vesty, kde je
vložena do kapes speciálně pro to určených. I zde musí být vhodnou úpravou kapes zajištěno,
aby bylo možno zátěž jednoduchým způsobem odhodit.
(Scuba Schools International, 2001)

Existují i zátěžové kapsy, které se připevní na láhev (obr. 3.28). To podstatně zvyšuje komfort
při potápění a poskytuje potápěči lepší pohyb. Nevýhodou však je, že má potápěč zátěž na
zádech, která má tudíž tendenci ho neustále přetáčet.

Další možnosti závaží jsou určeny především pro technické potápění a budou zmíněny
v kapitole o technickém potápění.
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Obr. 3.28: zátěžová kapsa k připevnění na láhev

3.6 Kompenzátory vztlaku (BCD - buoyancy control device)
Opasek se zátěží působí proti kladnému vztlaku potápěčova těla a ochranného obleku a
dodává mu neutrální vztlak, který potápěči umožňuje se ponořit. Protože se však vztlak
neoprenového obleku, vlivem stlačitelnosti plynu v bublinkách neoprenového materiálu, se
zvyšováním hloubky snižuje, je tedy možné se zátěží vyvážit pouze pro jednu konkrétní
hloubku. Láhev naopak při vyčerpávání vzduchu ztrácí hmotnost. Proto potápěči používají
kompenzátory vztlaku, který vyrovnává rovněž faktory, jako je tělesná hmotnost, tendence
různých tělesných konstitucí ke kladnému nebo zápornému vztlaku a relativní hmotnost
ostatních částí výstroje. (obr. 3.29)

Obr. 3.29. kompenzátor vztlaku

Součástí kompenzátoru je nafukovací vak, který je nafukován pomocí hadice připojené
rychlospojkou na středotlaký vývod plicní automatiky. Tato hadice se nazývá inflátor a je
opatřena tvarově a barevně rozlišenými ventily pro napouštění a vypouštění vaku
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kompenzátoru (obr. 3.30). Tyto ventily jsou na konci inflátoru a lze je snadno obsluhovat
jednou rukou. Jednoduchý náustek na konci inflátoru umožňuje dýchání vzduchu
z kompenzátoru vztlaku při nouzovém výstupu, případně doplňování kompenzátoru ústy při
poruše přívodu vzduchu do inflátoru. Vak kompenzátoru musí být konstruován tak, aby byla
na hladině zaručena taková poloha, která je bezpečná i pro člověka v bezvědomí.

Obr. 3.30: inflátor

Kompenzátor se dá také nafouknout na hladině a umožňuje potápěči splývat a pohybovat se
na hladině bez velkého výdeje energie. Při potápění s přístrojem je to výhodné při přesunu na
místo a z místa ponoru a při obhlídce míst ponoru z hladiny.
(Scuba Schools International, 2001)

Láhev je ke kompenzátoru připevněna jedním nebo dvěma rychloupínacími popruhy. Důležité
je správné a důkladné upevnění popruhů na láhvi, aby nedocházelo k jejich posouvání,
případně k vyvlečení láhve z popruhů během potápění. Součástí jsou také nosné a upínací
popruhy pro uchycení na ramennou. Všechny ovládací prvky kompenzátoru by měly být
umístěny tak, aby byly snadno dosažitelné a lehce ovladatelné.

Kompenzátory jsou opatřeny pojišťovacím přetlakovým ventilem, který zabraňuje roztržení
vaku při neopatrném nafukování. Ventil je nastaven tak, aby se otvíral při přetlaku asi 0,3
MPa vůči okolnímu tlaku. Některé kompenzátory bývají opatřeny malou záložní lahví se
stlačeným vzduchem, která umožňuje v případě nouze nafouknutí vaku nezávisle na
potápěčské lahvi. (Dobeš, 2005)
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Pomocí vypouštěcích přetlakových ventilů lze kompenzátor i vyfukovat. Vypouštěcí ventily
se aktivují zatažením za šňůrku, stiskem páčky nebo uvolněním zátky, která se uvádí do
chodu zataháním za hadici inflátoru.

Moderní kompenzátory bývají vybaveny kapsami pro olověnou zátěž (obr. 3.31). Potápěč
proto nemusí používat zátěžový opasek a redukuje se tak zatížení zad. Zátěžové kapsy musí
však být provedeny takovým způsobem, aby bylo možné v případě potřeby zátěž odhodit
jednoduchým pohybem jedné ruky. Takovéto kompenzátory bývají zpravidla pohodlné, ale
jejich velkou nevýhodou je, obtížná manipulace na souši, kvůli jejich značné hmotnosti.

Obr. 3.31: kompenzátor s kapsami pro integrovanou zátěž

3.6.1 Vlastnosti kompenzátorů vztlaku
Dnešní kompenzátory vztlaku mají podpůrný mechanismus láhve a popruhy, které z nich
spolu s láhví dělají jeden celek. Typy kompenzátorů se různí podle toho, jak je vzduch
rozprostřen kolem těla. U klasických kompenzátorů je vzduch rozmístěn rovnoměrně kolem
celého těla. Úzkoprofilové modely soustřeďují vzduch v jeho spodní části a pod pažemi,
zatímco zádové modely soustředí vzduch kolem potápěčových zad. Někteří výrobci tvrdí, že
rovnoměrné rozložení vzduchu umožňuje potápěči vznášet se pohodlně v každé pozici. Jiní
jsou ovšem toho názoru, že vzduch soustředěný pod rameny, jako je tomu např. u
úzkoprofilových modelů tolik neomezuje pohyb, je pohodlnější a zdvihá potápěče víc nad
hladinu. Někteří potápěči však dávají přednost zádovým kompenzátorům, protože redukují
objem před potápěčovým tělem. (Scuba Schools International, 2001)
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Vztlak
Množství zdvihu (neboli váha, kterou kompenzátor udrží na hladině) je dáno objemem
vzduchu, který lze se do kompenzátoru napustit. To znamená, že úzkoprofilové kompenzátory
do teplých vod nemusejí mít dostatečný zdvih při potápění v chladnějších vodách s těžším
závažím a výstrojí. Naopak kompenzátor, který poskytuje velký zdvih, může být pro potápěče
v teplejších vodách zbytečně velký a nešikovný. Potápěč proto musí vybírat kompenzátor na
základě jeho tělesné hmotnosti a lokality potápění. Za minimum se však považuje 10 litrů.

3.7 Potápěčské láhve
Láhev je základem sportovního přístrojového potápění. V kombinaci s regulátorem tvoří
samostatný systém přísunu vzduchu, který umožňuje potápěči neomezeně se pod vodou
pohybovat. Má relativně jednoduchou konstrukci. Je to bezešvý kovový zásobník schopný
udržet velké množství stlačeného vzduchu v relativně malém objemu.
(Scuba Schools International, 2001)

Láhev je na těle připevněna popruhy, nebo častěji pomocí kompenzátoru vztlaku. Připevňuje
se na záda ventilem nahoru.

V hrdle láhve je namontován ventil pro uzavírání zásoby vzduchu. Ventil může být vybaven
buď jedním, nebo dvěma vývody pro připojení plicní automatiky. Vývod ventilu pro připojení
plicní automatiky je opatřen buď závitem G 5/8“ (připojení DIN), nebo tzv. mezinárodním
připojením třmenu (připojení INT). Některé typy ventilů jsou konstruovány univerzálně pro
připojení oběma uvedenými systémy jednoduchou úpravou pomocí vložky. (Dobeš, 2005)

K utěsnění připojení dýchací automatiky na ventilu se v současné době používá výhradně
pryžových „O“ kroužků (obr. 3.32). Takovýto druh spojení stačí jen lehce dotáhnout rukou a
po otevření ventilu a přivedení tlakového vzduchu je kroužek tlakem přitlačován na stěny
těsněného prostoru. Tím je zaručena těsnost spojení samočinně. Spojení pomocí „O“ kroužků
se nesmí rozebírat pod tlakem, protože přítlak stlačeného vzduchu na „O“ kroužek je tak
velký, že k povolení spoje by musela být použita mimořádná síla a došlo by k porušení
některých součástí. (Dobeš, 2005)
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Obr. 3.32: „O“ Kroužek a drážka pro „O“ Kroužek

Pro snadnější přenášení mívá lahev na hrdle namontováno držadlo a pro snížení opotřebení
nátěru bývá láhev opatřena textilní ochrannou síťkou. Láhev bývá také opatřena patkou
z plastu nebo tvrzené pryže, která se nasazuje na dno láhve. Patky plní dvě základní funkce:
chrání povrch, na který se láhev pokládá, a umožňuje láhev postavit, když potápěč sestavuje
nebo rozebírá soupravu dýchacího přístroje. Některé patky jsou uzavřené, což může zapříčinit
rezavění, jiné mají výpusti vody. Většinou jsou patky šestihranné, což brání láhvi v koulení.
(Scuba Schools International, 2001)

Některé systémy umožňují rozšíření zásoby vzduchu na dvě a více lahví (obr. 3.33). To má
dvě podstatné výhody: zásoba vzduchu se tím samozřejmě zvětší a navíc má potápěč k
dispozici dvě oddělená samostatná připojení automatiky, čehož se využívá převážně při
náročnějších ponorech a v technickém potápění.

Obr. 3.33: systém s dvěma lahvemi

Protože potápěčské lahve jsou plněny vzduchem na vysoký tlak, zpravidla na 20 MPa
(některé lahve jsou vyráběny na plnicí tlak 23 MPa nebo 30 MPa), podléhají pravidelné
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předepsané hydrostatické zkoušce. V ČR je zkouška tlakové lahve předepsána každých pět
let. V jiných zemích se tato doba může lišit. Tlaková zkouška se provádí testovacím tlakem,
který je 1,5násobkem plnícího tlaku, nebo obráceně, plnící tlak je 2/3 testovacího tlaku.
Některé státy doporučují provádět jednou za rok vizuální kontrolu stavu vnitřku lahve a hrdla
pro našroubování ventilu. (Dobeš, 2005)

Vlastnosti láhve
Lahve se vyrábějí buď ocelové, nebo ze slitin hliníku a jsou dodávány v různých velikostech a
pro různé plnící tlaky. Ocelové lahve jsou vyráběny se dnem do půlkulového tvaru. Jejich
výhodou je větší váha, takže potápěč nepotřebuje při ponoru tolik zátěže. Podstatnou
nevýhodou ocelových lahví je však jejich náchylnost ke korozi, která je může závažně
poškodit. Naproti tomu oxid hliníku, tvořící se korozí hliníkových lahví, pomáhá kov chránit
před další oxidací. Nevýhodou hliníkových lahví je, že značně mění vztlak během ponoru,
protože prázdné vytváření až pozitivní vztlak.

Velikost láhve se běžně pohybuje od 3 do 18 litrů. Při rekreačním potápění se nejběžněji
používají láhve o objemu 10 a 15 litrů, které se plní na tlak 150 až 300 barů.
(Obr. 3.34)

Obr. 3.34: různé velikosti lahví
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Značení
Pro láhve potápěčských přístrojů je povolena barva žlutá, oranžová nebo bílá. O nátěr láhve i
barevné označení se stará výrobce, majitel je pouze obnovuje. (Maťák, 1977)

Na každé potápěčské láhvi jsou na přechodu hrdla do válcové části vyraženy základní
technické údaje, důležité pro její provoz a kontrolu (obr. 3.35). Značení se může poněkud lišit
podle země původu lahve, ale mělo by obsahovat alespoň značku výrobce, výrobní číslo,
název plynu, pro který je láhev určena, zkušební a plnící tlak, vnitřní objem, hmotnost lahve,
značku zkušebního orgánu a datum poslední zkoušky. (Scuba Schools International, 2001)

Obr. 3.35: značení na láhvi

Důležité je datum a značka zkušebny, která dělala tlakovou hydrostatickou zkoušku pevnosti
láhve. Tato zkouška se musí opakovat nejméně každých pět let. Láhev s datem zkoušky
starším pěti let se nesmí používat a žádná plnírna ji také nesmí naplnit. Životnost ocelových
tlakových lahví je čtyřicet let. Po této době se vyřazují nebo mohou být převedeny do skupiny
pro nižší tlak. O tom rozhodne zkušební komisař podle stavu láhve, především podle jejího
vnitřku. Láhve ze slitin hliníku se zkoušejí periodicky každý rok. (Maťák, 1977)

Stavba lahvového ventilu
Lahvový ventil představuje spojení mezi tlakovou lahví a regulátorem dýchání. Filtrační nebo
stoupací trubka zabraňuje ve spodní poloze hlavy vniknutí cizích částic do prvního stupně
regulátoru dýchání (obr. 3.36). Ventil se šroubuje přímo do hrdla láhve a otevírá se otočením
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ruky zcela doleva a poté lehkým pootočením zpět. Tím je také při klesajícím tlaku v láhvi pod
4 až 5 MPa zajištěno kompletní proudění vzduchu. Nově vyvinuté kulové ventily umožňují
pouze dvě nastavení: OTEV nebo ZAV.

Obr. 3.36: ventil s filtrační trubkou

Zásadně nesmí být nikdy automatika s otevřeným lahvovým ventilem ponechána pod vodou,
protože jinak vnikne do láhve voda a může dojít k nebezpečí jejího zkorodování. Kromě toho
při použití automatiky může v důsledku vniknutí vody dojít k zamrznutí regulátoru, protože
vystupující voda se při průtoku přes regulátor dechu silně podchlazuje a vysokotlaká tryska
by se uzavřela ledovými krystalky.
(Scuba Schools International, 2001)

Bezpečnostní prvek požadovaný u všech ventilů je kotoučová pojistka. Při zahřátí se vzduch
rozpíná, a tudíž by v láhvi vystavené teplu mohl vzniknout přetlak. Kotoučová pojistka
předchází výbuchu tím, že vložený železný nebo teflonový kotouč při překročení pracovního
tlaku láhve mezi 125% až 165% praskne, a tak řízeně vypustí přebytečný vzduch.
(Scuba Schools International, 2001)

U lahvových ventilů jsou dva možné principy připojení prvního stupně plicní automatiky.
Nejčastěji používané je třmenové připojení (INT). Tento ventil se nazývá K-ventil a používá
se s tzv. třmenovou přípojkou. Má jednoduchý mechanismus a jeho pracovní tlak je 200 barů.
(obr. 3.37)

57

Obr. 3.37: K-ventil

V Evropě a především v Německu se používá připojovací šroubení G 5/8“ vnitřního závitu –
tzv. DIN (Deutsches Institut für Normung). (obr. 3.38) Tento ventil má pracovní tlak nad 200
barů. Ventil DIN vyžaduje šroubení DIN na regulátoru. Jsou však k dostání i redukce, které
umožňují přechod ze standardního třmenového spoje na šroubovací DIN spoj. (obr. 3.39)

Obr. 3.38: DIN ventil

Obr. 3.39: redukce třmenového a DIN spoje
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Alternativní zdroje vzduchu
Pro zvýšení bezpečnosti při potápění používají někteří potápěči nezávislý vzduchový systém
(obr. 3.40). Jedná se o malou rezervní nádrž s vlastním regulátorem a zásobou vzduchu
dostačující k návratu na hladinu. (Scuba Schools International, 2001)

Další variantou

jsou tzv. pony láhev. Jedná se o malou láhev s vlastní automatikou,

umístěnou vetšinou na zádech vedle láhve hlavní.

Obr. 3.40: alternativní zdroje vzduchu

3.8 Plicní automatiky
Zásobu vzduchu pro dýchání pod vodou má potápěč v tlakové láhvi. V té je vzduch pod
vysokým tlakem, aby se tak zvýšila jeho zásoba. Při potápění se však vdechuje vzduch o
stejném tlaku, jako je tlak prostředí. Zařízení, které to se nazývá plicní neboli dýchací
automatika, označovaná též jako regulátor. (Obr. 3.41)

Obr. 3.41. plicní automatika
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U moderních automatik je snížení vysokého tlaku v tlakové lahvi na tlak potřebný pro
dýchání provedeno ve dvou stupních. Jsou to vlastně dva oddělené redukční stupně, spojené
volně středotlakou hadicí. Každý ze stupňů má automatický ventil, který se otevírá a zavírá
s rytmem dýchání. První stupeň se na ventil tlakové lahve připojuje závitem G 5/8“ (připojení
DIN) nebo pomocí třmenu, označované INT (obr. 3.42). V prvním stupni je vysoký tlak (na
začátku ponoru nejčastěji 20 MPa) redukován na takzvaný středotlak. Ten je přibližně o 1
MPa vyšší, než je tlak okolního prostředí. Dále je dýchací médium středotlakou hadicí
přiváděno k druhému stupni, který potápěč pomocí náustku drží v ústech. Druhý stupeň
redukuje tlak na hodnotu tlaku okolního prostředí a dávkuje dýchací médium do náustku
v potřebném množství při každém nádechu. Vydechovaný vzduch potápěč vydechuje přes
výdechový ventil druhého stupně do vody. (Dobeš, 2005)

Obr. 3.42: připojení prvního stupně
a) INT, b) DIN

Automatika musí vykazovat výkon přívodu vzduchu nejméně 300 l za minutu a to i v případě,
že tlak v láhvi značně klesl. Dalšími Důležitými parametry plicní automatiky, které
charakterizují její kvalitu, jsou především nádechový odpor, neboli podtlak při nádechu, který
musí potápěč vyvinout, a maximální průtok dýchacího média, který automatika umožní. Pro
posouzení kvality plicní automatiky jsou důležité tyto její vlastnosti při potápění do větších
hloubek a při vyšším fyzickém zatížení potápěče. Dalším důležitým parametrem je
samozřejmě kvalita provedení a spolehlivost ve všech podmínkách. Důležitá je také
nenáročnost na údržbu, odolnost proti vlivům prostředí, jako jsou nečistoty, slaná voda, nízká
teplota vody, možnost zamrzání atd. (Dobeš, 2005)
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Dýchací automatika musí vyhovět zákonu č.22/1997Sb. o technických požadavcích na
výrobky a nařízení vlády č.172/1997Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní
ochranné prostředky. Shodu výrobku s těmito právními normami musí posoudit státní
zkušebna, tzn. tento druh výrobku je povinné přihlásit k certifikaci. Zákazník má právo
přesvědčit se u prodejce, že automatika má od státní zkušebny potřebný certifikát.
(Dobeš, 2005)

3.8.1 První stupně
První stupeň plicní automatiky se připojuje k ventilu láhve. Účel prvního stupně je snížit
vysoký tlak v láhvi na přechodový středotlak a ten udržet co nejvíce konstantní během
ponoru, kdy se tlak okolního prostředí s různou hloubkou mění. Jsou dvě základní konstrukce:
membránová a pístová. Obě tyto varianty mohou mít buďto vyvážený, nebo nevyvážený
vnitřní mechanismus. Vyvážené první stupně jsou obvykle dražší a kvalitnější, avšak během
let se kvalitativní rozdíl mezi nimi snižuje.

První stupeň plicní automatiky je opatřen jedním nebo zpravidla dvěma vývody pro připojení
hadice vysokotlakého manometru a čtyřmi nebo pěti vývody redukovaného tlaku (středotlaku)
pro připojení záložního druhého stupně (octopusu), nafukování kompenzátoru vztlaku a
případně nafukování suchého obleku (obr. 3.43). (Holzapfel, 2004)

Obr. 3.43: vývody prvního stupně

Aby nebylo možné z bezpečnostních důvodů zaměnit vysokotlakou a středotlakou hadici, jsou
závity pro vysoký tlak a středotlak rozdílných rozměrů. Vysokotlaký vývod má závit UNF
3/16“ a je označen HP (high pressure), středotlaký vývod má závit 3/8“ a je označen LP (low
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pressure). Na některých prvních stupních mohou být rozměry závitu pro uchycení hadice
druhého stupně automatiky odlišných rozměrů nebo bývají označeny R (regulátor). Tato
skutečnost je vždy uvedena v návodu k obsluze. (Dobeš, 2005)

3.8.1.1 Membránové první stupně
Vývojově nejstarším typem prvního stupně je systém s membránou. Výhodou membránového
prvního stupně je poměrně značná odolnost proti působení nečistot a při vhodné konstrukci i
proti zamrzání. Nevýhodou je určité zmenšení průtočného průřezu uzavíracího ventilu
způsobené otevírací jehlou kuželky ventilu. Vzduch z lahve je přiváděn do vysokotlaké části
tělesa prvního stupně. Středotlaký prostor je od prostoru řídící pružiny oddělen pružnou
membránou. Je-li ve středotlakém prostoru tlak nižší, než požadovaný, odtlačuje řídící
pružina membránu a uzavírací kuželku do otevřeného stavu. (Dobeš, 2005)

Tlak vzduchu z lahve je přiváděn otevřeným ventilem na stranu membrány ve středotlakém
prostoru. Uzavírací kuželka zůstává v otevřeném stavu tak dlouho, dokud tlak ve středotlakém
prostoru nevzroste na hodnotu, kdy síla na plochu membrány jím vyvozená překoná sílu řídící
pružiny a tlakovou sílu okolního prostředí, a uzavírací kuželka se posune do uzavřeného
stavu. Protože tlak okolního prostředí s hloubkou roste, zvyšuje se i velikost tlaku ve
středotlakém prostoru. Při odběru vzduchu ze středotlakého prostoru během nádechu se zde
tlak poněkud sníží, síla pružiny odtlačí uzavírací kuželku do otevřeného stavu a dochází
k průtoku dýchacího média úměrně jeho odběru. (Dobeš, 2005)

Je-li ventil v uzavřeném stavu, je síla vyvolaná na membránu středotlakem menší o sílu od
tlaku v láhvi, který působí na plošku průřezu dosedacího sedla ventilu. Tato síla ovlivňuje
velikost středotlaku úměrně velikosti tlaku v lahvi. Toto kolísání tlaku může činit až 20%
hodnoty středotlaku a může způsobit i kolísání nádechového odporu automatiky. Takovýto
typ redukčního ventilu se nazývá membránový nevyvážený první stupeň (obr. 3.44a). Aby
se odstranilo ovlivnění velikosti středotlaku v závislosti na velikosti tlaku v lahvi, používají se
konstrukce s takzvaným vyváženým ventilem. U něj je síla vyvolaná tlakem v lahvi, působící
na ventil, vyvážena stejně velkou silou, působící opačným směrem. Takové provedení se
nazývá membránový vyvážený první stupeň (obr. 3.44b). Uzavírací kuželka ventilu má na
jednom konci těsnění dosedající na sedlo ventilu a na druhém konci je dřík stejného průměru
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jako sedlo ventilu, procházející otvorem těsněným „O“kroužkem. Protože jsou v tomto
případě síly, kterými tlak v lahvi působí na kuželku, v rovnováze a navzájem se ruší, je tedy
velikost tlaku ve středotlakém prostoru prvního stupně nezávislá na tlaku v lahvích. Výhodou
tohoto řešení je také možnost dostatečného dimenzování průřezu uzavíracího ventilu bez
kolísání tlaku. Z těchto důvodů mají vyvážené první stupně zpravidla podstatně větší průtok
než nevyvážené. (Dobeš, 2005)

a)

b)
Obr. 3.44: membránové první stupně
a) nevyvážený, b) vyvážený

Aby se zvýšila odolnost membránových prvních stupňů automatik proti zamrzání, bývají
konstrukčně řešeny tak, aby vliv okolního prostředí byl přenášen na membránu takovým
způsobem, že je okolní prostředí odděleno od prostoru řídící pružiny. (Dobeš, 2005)

3.8.1.2 Pístové první stupně
Často používaným konstrukčním principem je první stupeň s diferenciálním pístem. Funkci
membrány zde nahrazuje píst se dvěma rozdílnými průměry těsněnými pryžovými „O“
kroužky. Uzavírací kuželka ventilu je zde součástí pístu. Výhodou tohoto konstrukčního
řešení je jeho jednoduchost, neboť obsahuje jedinou pohybující se součástku – píst. Proto je
také při běžném použití velmi spolehlivý. Určitou nevýhodou všech pístových prvních stupňů
je větší citlivost na nečistoty, zejména na písek, bahno apod. Pokud se dostanou do prostoru
řídící pružiny, mohou zde způsobit opotřebení. Proto je po potápění důležité důkladné
opláchnutí automatiky čistou vodou. (Dobeš, 2005)
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Dutý diferenciální píst je opatřen těsnící hranou, která dosedá na těsnící plochu ventilu. Tlak
z lahve je přiváděn do vysokotlakého prostoru prvního stupně. V případě, kdy je píst
v uzavřeném stavu, těsní vysokotlaký prostor na jedné straně hrana pístu a na druhé straně
„O“ kroužek, těsnící na stejném průměru jako je těsnící hrana. Silové účinky tlaku v lahvi se
navzájem ruší a na píst nepůsobí žádnou silou. Těsnící hrana pístu je velmi přesně obrobena, a
proto se nedoporučuje neodborné rozebírání automatiky, aby nedošlo k jejímu poškození.
(Dobeš, 2005)

Je-li ve středotlakém prostoru tlak nižší než požadovaný, odtlačuje řídící pružina píst do
otevřeného stavu. Tlak vzduchu z lahve je přiváděn dutinou v pístu ze strany menšího
průměru na stranu většího průměru. Tlaková síla působící na menší plochu pístu se ruší
s odpovídající částí síly působící na větší plochu, takže výsledkem je taková síla, jako kdyby
takovému účinku byl vystaven pouze rozdíl (diference) ploch velkého a malého průměru
pístu. Odtud také název diferenciální píst. (Dobeš, 2005)

Píst zůstává v otevřeném stavu tak dlouho, dokud tlak ve středotlakém prostoru nevzroste na
hodnotu, kdy síla jím vyvozená překoná sílu řídící pružiny, tlakovou sílu okolního prostředí a
tlakovou sílu v láhvi (tlak v lahvi působí na plošku průřezu dosedacího sedla ventilu) a píst se
posune do uzavřeného stavu. Protože tlak okolního prostředí s hloubkou roste, zvyšuje se i
velikost tlaku ve středotlakém prostoru. Při odběru vzduchu ze středotlakého prostoru během
nádechu se zde tlak poněkud sníží, síla pružiny odtlačí píst do otevřeného stavu a dochází
k průtoku dýchacího média úměrně odběru. (Dobeš, 2005)

Tlaková síla vyvolaná tlakem v lahvi, který působí na plošku průřezu dosedacího sedla
ventilu, ovlivňuje velikost středotlaku úměrně velikosti tlaku v lahvi. Toto kolísání tlaku
může činit až 20% hodnoty středotlaku a může způsobit i kolísání nádechového odporu
automatiky. Můžeme ho snížit zmenšením průřezu dosedací plochy ventilu, je však nutné
zachovat dostatečný průřez pro potřebný maximální průtok vzduchu. Takový typ redukčního
ventilu se nazývá nevyvážený pístový první stupeň (obr. 3.45a). Pro odstranění kolísání
tlaku ve středotlakém prostoru vlivem změny tlaku v zásobníku vzduchu se používá taková
konstrukce prvního stupně automatiky, u které je velikost středotlaku nezávislá na tlaku
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v potápěčské lahvi. Takový první stupeň se nazývá vyvážený pístový první stupeň
(obr. 3.45b). (Dobeš, 2005)

b)

a)

Obr. 3.45: pístové první stupně
a) nevyvážený, b) vyvážený

3.8.2 Druhé stupně
Redukce středotlaku, dodávaného hadicí z prvního stupně, na tlak okolního prostředí probíhá
v druhém stupni plicní automatiky (tu drží potápěč v ústech pomocí silikonového nebo
pryžového náustku). Nízkotlaký prostor druhého stupně je od okolního prostředí oddělen
pružnou membránou, která je uchycena v těle druhého stupně. V klidovém stavu je na obou
stranách membrány stejný tlak. Při nádechu vznikne v nízkotlakém prostoru podtlak, který
membránu prohne dovnitř a ovládací páka posune kuželku uzavíracího ventilu do otevřeného
stavu a vzduch proudí do úst potápěče. Při výdechu se membrána i kuželka ventilu
automaticky vrátí do původní polohy a průtok se uzavře. Vydechovaný vzduch potom odchází
výdechovým ventilem do okolí. Tento proces se během dýchání pravidelně opakuje.
(Dobeš, 2005)

Výdechovým ventilem je také možné vyfouknout vodu z nízkotlakého prostoru při vsunutí
náustku do úst pod vodou. Vždy při vložení náustku pod vodou je třeba prvně výdechem
vyfouknout vodu z nízkotlakého prostoru. Kdyby došlo nejprve k nádechu, vnikne voda
okamžitě do dýchacích cest se všemi nepříjemnými důsledky. Vodu lze z nízkotlakého
prostoru vyfouknou rovněž stlačením tlačítka sprchy, která mechanicky prohne membránu
druhého stupně, a tím dojde k otevření uzavíracího ventilu. Stlačením tlačítka sprchy se také
sníží tlak ve středotlakém prostoru automatiky před její demontáží z ventilu lahve po
ukončení potápění. (Dobeš, 2005)
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U druhých stupňů je podstatně větší rozmanitost konstrukcí, než u stupňů prvních. Běžné
uspořádání se liší konstrukcí uzavíracího ventilu, umístěním výdechového ventilu pod náustek
a kanály pro odvod vydechovaných bublin tak, aby nerušily výhled potápěče. Základní
rozdělení konstrukcí druhých stupňů plicních automatik je podle směru otevírání uzavíracího
ventilu vzhledem k působení tlakové síly vyvolané dýchacím médiem. (Dobeš, 2005)
3.8.2.1 Automatiky otevírané proti tlaku
Automatiky, u kterých se uzavírací ventil pohybuje do otevřeného stavu proti směru působení
tlaku, se nazývají otevírané proti tlaku. U těchto automatik má tlak na ventil snahu přitlačovat
jej do uzavřeného stavu a síla potřebná k otevření ventilu se s narůstajícím tlakem zvětšuje
(obr. 3.46). Sebevětší nárůst tlaku přitom nemůže způsobit otevření ventilu. Pružina
přitlačující kuželku ventilu má za účel jen přidržet ventil v uzavřeném stavu. Její velikost
nemusí být nijak velká a velikost nádechového odporu významně neovlivňuje. Určitou
nevýhodou této konstrukce je, že při otevírání ventilu musí membrána vyvodit takovou sílu,
aby překonala tlakovou sílu působící na sedlo ventilu, vyvolanou tlakem ve středotlakém
prostoru. (Dobeš, 2005)

Obr. 3.46: druhý stupeň otevíraný proti tlaku

Pro dosažení nízkého nádechového odporu musí být membrána dostatečně velká, čímž se
zvětšuje rozměr druhého stupně a dosedací plocha kuželky ventilu má být co nejmenší, musí
však být zajištěn dostatečný průtok dýchacího média. Při netěsnosti prvního stupně může
docházet k postupnému zvyšování tlaku ve středotlakém prostoru až na hodnotu tlaku v lahvi,
a v tomto případě je kuželka ventilu druhého stupně více dotlačovaná do sedla a může dojít
k porušení přívodní hadice. Proto musí být u takového konstrukčního řešení v oblasti
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středotlakého prostoru umístěn pojistný ventil, který zabrání poškození hadice a rychlému
úniku vzduchu z lahve. (Dobeš, 2005)

Nejjednodušším typem automatiky otevírané proti tlaku je druhý stupeň s vyvracecí kuželkou
(obr. 3.47). Funkce je obdobná jako u klasické automatiky otevírané proti tlaku. Při nádechu
podtlak prohne membránu a ta vychýlí vyvracecí kuželku, čímž se uvolní průtok dýchacího
média. Při výdechu se membrána i kuželka ventilu automaticky vrátí do původní polohy a
průtok se uzavře. (Dobeš, 2005)

Obr. 3.47: druhý stupeň otevíraný proti tlaku
s vyvracecí kuželkou

3.8.2.2 Automatiky otevírané po tlaku
Automatiky, u kterých se uzavírací ventil pohybuje do otevřeného stavu ve směru působení
tlaku, se nazývají otevírané po tlaku. U těchto automatik má síla, která je způsobena tlakem
přiváděného dýchacího média na plochu kuželky, snahu ventil otevírat (obr. 3.48). Proto má u
tohoto provedení uzavírací ventil zároveň vlastnosti pojistného ventilu. Pružina, která
přidržuje uzavírací kuželku v uzavřeném stavu, musí mít v tomto případě takovou sílu, aby
překonala sílu, vyvolanou přiváděným dýchacím médiem na plochu dosedacího sedla kuželky
ventilu po ukončení nádechu. Síla pružiny je v tomto případě jen o málo větší než síla
středotlaku. Proto stačí k otevření ventilu jen malá síla a tyto automatiky mají proto poměrně
nízký nádechový odpor. (Dobeš, 2005)
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Obr. 3.48: druhý stupeň otevíraný proti tlaku

Druhý stupeň otevíraný po tlaku má tu výhodu, že může zajistit větší průtok vzduchu.
Automatika také nemusí být opatřena pojistným ventilem, proto se tyto druhé stupně
používají u většiny moderních plicních automatik.

3.8.2.3 Zdvojený druhý stupeň
Zdvojený druhý stupeň, neboli octopus je bezpečnostní prvek využívající dvou druhých
stupňů, připojených ke stejnému prvnímu stupni. To v případě nouze umožňuje dýchat dvěma
potápěčům ze stejného zdroje dýchací směsi. Používá se především při ponorech se ztíženými
podmínkami (pod ledem, v noci atd.) a měl by ho mít také každý vedoucí potápěčské skupiny.
Dnes však bývá součástí vybavení prakticky každého potápěče.

3.9 Potápěčské přístroje
Potápěč je při ponoru v odlišném prostředí a jeho smyslové vnímání je tudíž pozměněné a
poněkud omezené. Musí také soustavně sledovat čas, hloubku a zásobu vzduchu. Proto je
vybaven řadou informačních přístrojů, které mu umožní tyto věci sledovat a pod hladinou se
lépe orientovat.

Tyto přístroje jsou buď analogové, nebo digitální. Digitální přístroje mají přesnější zobrazení
(až tisíciny) a navíc dokážou sloučit několik funkcí. Modernější typy mohou být i
bezhadicové, jež používají vysílač, který vysílá vysokofrekvenční signál z prvního stupně
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plicní automatiky do přijímače s displejem, který má potápěč na zápěstí nebo připnutý na
kompenzátor vztlaku.

3.9.1 Hloubkoměr (obr. 3.49)
Hloubkoměr je důležitý přístroj pro průběžné stanovení hloubky, ve které se potápěč nachází.
Stanovení

okamžité

hloubky

je

nutné

pro

určení

správného

režimu

potápění

(bezdekompresního limitu nebo správné hloubky dekompresní zastávky) a plánování spotřeby
vzduchu. Hloubkoměry pracují na principu měření okolního tlaku. Podle principu
tlakoměrného mechanismu známe několik druhů hloubkoměrů. (Dobeš, 2005)

Obr. 3.49: hloubkoměr

Mechanické hloubkoměry jsou vybaveny takzvanou vlečnou ručičkou, což je ukazatel
maximální dosažené hloubky během ponoru. Některé hloubkoměry mají seřizovací šroub,
kterým se může před každým ponorem vynulovat ručička hloubkoměru, jejíž poloha
vzhledem k nulovému bodu stupnice může být ovlivněna aktuálním barometrickým tlakem
nebo teplotou. (Dobeš, 2005)

Hloubkoměry kapilární
Jsou to nejjednodušší druhy hloubkoměrů. Využívají princip stlačování vzduchové bubliny
v průhledné kapiláře, na jednom konci uzavřené. Vzduch je stlačován s hloubkou podle
Boylova zákona a tlak se měří ne stupnici v místě, kde se nachází v kapiláře rozhraní vzduchu
v bublině a vody. Stupnice je však nelineární a údaje hloubky nejsou dostatečně přesné,
zvlášť ve větších hloubkách. (Dobeš, 2005)
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Hloubkoměry s Bourdonovou trubicí
Využívají princip deformace pružné kovové trubice, stočené do tvaru písmene C, na jednom
konci upevněné. Ta se v závislosti na tlaku působícím v trubici napřimuje a ohyb druhého
volného konce je přenášen ozubeným mechanismem na ručičku ukazující na stupnici
hloubku. U hloubkoměrů s otevřenou Bourdonovou trubicí je voda přiváděna otevřeným
koncem přímo do trubice. Přímý kontakt vody s vnitřkem trubice způsobuje její korozi a
znečišťování. Tuto nevýhodu odstraňuje provedení hloubkoměru s uzavřenou trubicí. Uvnitř
trubice je olej a její otevřený konec je od vodního prostředí oddělen pružnou membránou,
která umožňuje přenos tlaku okolního prostředí na tekutinu v trubici, a tím i její deformaci.
(Dobeš, 2005)

Hloubkoměry membránové
U těchto hloubkoměrů tlak vody působí na membránu umístěnou v tuhém pouzdře
hloubkoměru. Její pohyb se přenáší mechanicky na otáčení ručičky, která ukazuje dosaženou
hloubku. (Dobeš, 2005)

Hloubkoměry digitální
Digitální hloubkoměry elektronicky převádějí tlak na číselný údaj. Elektronické hloubkoměry
poskytují údaje o momentální i nejvyšší dosažené hloubce a zpravidla i údaj o době strávené
pod vodou. (Dobeš, 2005)

Jádrem elektronického hloubkoměru je tlakový senzor. Obsahuje tenkou křemíkovou
membránu, ve které jsou vyleptány odporové cesty. Při vzrůstajícím tlaku se membrána vlní a
tlak se přeměňuje senzorem na elektrický signál. Vzniklé napětí pak lze přes zesilovač číst.
(Holzapfel, 2004)

3.9.2 Tlakoměr (manometr, finimetr)
Tlakoměr je nezbytnou součástí výstroje potápěče. Ukazuje stav zásoby vzduchu během celé
doby ponoru. Potápěč jej musí pravidelně sledovat, aby měl neustále přehled o zásobě
vzduchu a podle toho mohl řídit postup potápění. Tlakoměr je pomocí vysokotlaké hadice
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připojen k vysokotlakému vývodu prvního stupně dýchací automatiky. Tento vývod bývá
označen HP (high pressure). Aby při poruše těsnosti manometru nebo hadice nedošlo
k rychlému úniku vzduchu z lahve, je šroubení, kterým se hadice napojuje na automatiku,
opatřeno otvorem, který má velice malý průměr. Malý průměr otvoru zajistí, že únik vzduchu
bude tak pomalý, aby měl potápěč dostatek času pro bezpečné vystoupení na hladinu.
(Dobeš, 2005)

Tlakoměr bývá buď samostatně (obr. 3.50a), nebo tvoří společně s hloubkoměrem, případně
kompasem a teploměrem, přístrojové konzole (3.50b). Měl by mít velké, viditelné označení a
plastové sklíčko odolné proti poškrábání. Lze je také sehnat s anglickým i metrickým
číslováním.

b)

a)

Obr. 3.50: tlakoměr
a) samostatný, b) v přístrojové konzoli

3.9.3 Potápěčské hodinky
Potápěčské hodinky musí být odolné proti přetlaku v dané hloubce minimálně 20 atm).
Natahovací korunka a sklíčko se musí dát odšroubovat. Nastavovací kroužek s číselnou
stupnicí umožňuje přečtení uplynulého času potápění. Nastavovací kroužek se smí otáčet
pouze proti směru hodinových ručiček. Číselník by měl být dobře čitelný i ve velké hloubce
(světelný ciferník). Pásek musí být pružný, aby se dobře mohl přizpůsobit změnám objemu
obleku během potápění. (Holzapfel, 2004)
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Potápěčské stopky
Tento přístroj se automaticky spustí tlakem, když se potápěč zanoří, a zastaví se, když se
potápěč vrátí na hladinu. Tak ukáže celkovou dobu, kterou strávil potápěč pod vodou.
Potápěčské stopky zaznamenávají i čas strávený na hladině mezi ponory.
(Scuba Schools International, 2001)

3.9.4 Potápěčský kompas (obr. 3.51)
V podmínkách, kde je snížena viditelnost a navigace podle profilu dna a přírodních
navigačních bodů je ztížena nebo znemožněna, je důležitou součástí potápěčské výstroje
kompas. Kompas je upevněn na ruce, nebo bývá umístěn v konzole spolu s ostatními přístroji.
Kompasy jsou klasické analogové, nebo je v poslední době možno zakoupit také kompasy
elektronické (digitální). Některé kompasy mají otočný stavěcí kroužek, který si můžeme
nastavit na hodnotu požadovaného směru. Magnetické kompas je ovlivněn železem, proto při
použití ocelové láhve je třeba kroužek nastavit až po oblečení kompletního přístroje, aby
nedošlo ke zkreslení údajů. Elektronické kompasy mají možnost ukládat údaje o směru do
paměti. (Dobeš, 2005)

Obr. 3.51: potápěčské kompasy
a) analogový, b) digitální

3.9.5 Potápěčské počítače
Potápěčský počítač je více než jeden přístroj (obr. 3.52a). Bývá to kombinace hloubkoměru,
teploměru, digitálního kompasu a dalších přístrojů. Některé typy obsahují i digitální
manometr. Tyto počítače pak musejí být spojeny s prvním stupněm plicní automatiky pomocí
vysokotlaké hadice, nebo mohou být i bez přímého spojení hadicí pomocí snímače tlaku
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připojeného na první stupeň automatiky, který bezdrátově předává hodnoty do počítače
(obr. 3.52b).

a)

b)
Obr. 3.52: potápěčské počítače
a) s připojením na vysokotlakou hadici,
b) s připojením pomocí radiového čidla

Jeho hlavní součástí je mikroprocesor s velkou programovou pamětí, který v reálném čase
zpracovává velké množství dat a informací, které jsou pro potápěče potřebné. Ty zobrazuje na
displeji počítače, umístěném nejčastěji na potápěčově zápěstí. Tlak a teplota vody jsou
opakovaně po velice krátkých intervalech snímány citlivými senzory a slouží pro počítání
různých parametrů průběhu ponoru. Tlaková čidla měří tlak s velikou přesností, takže je
průběh výstupu určen rychle a přesně. Rozsah funkcí a množství informací, které zpracovává
potápěčský počítač, se však různí podle značky a typu potápěčského počítače. (Dobeš, 2005)

Všechny by však měly ukazovat alespoň aktuální hloubku, maximální dosaženou hloubku,
čas, bezdekompresní limit a případné dekompresní zastávky. Mnoho přístrojů pak nabízí další
funkce – měření tlaku vzduchu v lahvi, ukazuje teplotu vody a má paměť, kde najdeme
záznamy o provedených ponorech. Většina počítačů dokáže potápěče upozornit optickým i
zvukovým varováním na potenciálně nebezpečné situace – příliš rychlý výstup, dosažení
bezdekompresního limitu či minimální zásoba vzduchu. Vyspělejší počítače zohledňují při
výpočtu i vliv podchlazení, nadmořskou výšku a některé počítače i změny tlaku v zásobníku
dýchacího média a zvýšenou fyzickou námahu potápěče. Tu je možno během ponoru určovat
podle dechových charakteristik potápěče. Ty jsou dány jeho spotřebou vzduchu, kterou lze
určit ze změny tlaku vzduchu v lahvi, je-li znám její objem. Tlak v zásobníku vzduchu musí
být měřen s tak vysokou přesností, aby bylo možné měřit jednotlivé nádechy. Rovněž je nutné
měření teploty, aby se kompenzovaly změny tlaku v zásobníku vzduchu v závislosti na teplotě
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vody. Z průběžně měřeného tlaku v zásobníku vzduchu se také počítá a znázorňuje na displeji
čas, který potápěči zbývá pro výstup na hladinu i s dostatečnou rezervou.
Všechna důležitá data jsou uchována v paměti. Některé počítače je možno připojit se stolním
počítačem a převést zaznamenané hodnoty z ponoru do jeho paměti, aby bylo možné ponory
analyzovat (např. během výcviku) a archivovat. Na stolním počítači je možné ponor znázornit
v grafické formě a provést jeho analýzu. (Dobeš, 2005)

Počítač si ukládá do paměti stav nasycených tkání dusíkem a při opakovaných ponorech
s touto funkcí počítá. T toho důvodu je velmi důležité, aby každý potápěč používal svůj
vlastní přístroj. V současné době se stávají oblíbenými počítače, u kterých si uživatel může
zvolit poměr kyslíku a dusíku ve směsi. Takovéto počítače se dají použít nejenom pro
potápění se stlačeným vzduchem, ale i pro potápění se směsí obohacenou kyslíkem.
(Dobeš, 2005)

3.10 Doplňky
Mimo klasickou potápěčskou výstroj používají potápěči celou řadu různých doplňků, které
mohou být nejen užitečné, ale v některých zemích jsou přímo povinné. To platí zejména pro
potápěčské nože a prostředky pro označení místa ponoru.

3.10.1 Potápěčský nůž (obr. 3. 53)
Potápěčský nůž je důležitou součástí potápěčské výstroje. Má velký význam pro bezpečnost
potápěče. Umožní mu se uvolnit z různých provazů, rybářských šňůr, sítí apod., do kterých se
při sestupu může zaplést. Bývá zhotoven zpravidla z kvalitní nerezavějící oceli. Některé
kvalitnější nože bývají vyrobeny z titanu, který je lehký, poměrně pevný a nekoroduje. Čepel
bývá opatřena hladkým ostřím a z jedné strany může mít pilové zuby, nebo jiné úpravy pro
přeřezávání šňůr. Rukojeť je zpravidla z plastické hmoty, vhodně tvarovaná, aby se nůž dobře
držel. Někdy je zakončena kovovým koncem, který slouží jako kladívko. Používáme-li nůž
jen jako bezpečnostní součást výstroje, je obvykle vhodnější menší a jednodušší typ. Pro
použití jako pracovní nástroj je vhodnější masivní větší nůž. Důležité je, aby byl nůž snadno
přístupný v případě potřeby a zároveň bezpečně upevněn v pouzdře, aby nedošlo k jeho ztrátě
během ponoru. Proto bývají nože uloženy v pouzdře opatřeném snadno ovladatelnou
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pojistkou. Nůž s pouzdrem se pomocí řemínků upevňuje na lýtko nebo na paži. Někdy bývá
upevněn přímo na vyvažovací vestě na snadno přístupném místě. Nože mohou být
kombinované s nůžkami na střihání lan. Údržba nože spočívá v jeho pravidelném čištění,
v případě potřeby přebroušení. Je třeba udržovat v čistotě a pořádku i pouzdro nože, upínací
řemínky a pojistky. (Dobeš, 2005)

Obr. 3.53: potápěčský nůž

3.10.2 Potápěčské svítilny (obr. 3.54)
Svítilny se používají především při potápění v noci, v jeskyních a vracích. Můžou být však
užitečné i ve dne při špatné viditelnosti, pro zlepšení viditelnosti barev ve větších hloubkách,
nebo pokud je součástí ponoru prohlížení různých temných zákoutí.

Pro potápěčské svítilny se zpravidla nepoužívají klasické žárovky s wolframovým vláknem.
Mají malou životnost, nízkou světelnou účinnost a jejich barevné spektrum je posunuto
k červené barvě, a proto je jejich světlo rychle pohlcováno vodou. Dnes se nejběžněji
používají halogenové žárovky, jejichž světlo je méně pohlcováno vodou a mají při správné
údržbě delší životnost. Pro náročné svícení v delších intervalech se používají výkonné
vysokotlaké plněné výbojky – HID. V současné době se začíná rozšiřovat používání světloemitujících diod – LED, které mají asi desetkrát větší životnost než klasické žárovky.
Nejběžnější svítilny mívají halogenovou žárovku o výkonech 20-100 W. Někdy bývá na
těchto žárovkách také signální zábleskové světlo, které je pro svoji intenzitu mimořádně
dobře viditelné. (Dobeš, 2005)
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Obr. 3.54: potápěčské svítilny

Chemické světlo
Chemické zářivky jsou sestrojeny z malé skleněné vnitřní trubičky obsahující jednu
chemikálii a větší plastové vnější trubičky obsahující druhou. Ohnete-li plastovou trubičku,
skleněná trubice uvnitř se zlomí, chemikálie se smísí a vytvoří jasnou záři. Toto světlo se
většinou připevňuje k ventilu lahve nebo k potápěči samotnému, aby se partneři mohli v noci
nebo za snížené viditelnosti sledovat. Nemělo by se ovšem používat místo svítilny nebo jako
záložní světlo.

3.10.3 Signalizační zařízení
Je velice důležité, aby měli potápěči, kteří jsou spolu pod vodou neustále kontakt a neztratili
přehled o vzájemném pohybu. Pokud se ovšem potápěč skupině ztratí nebo pokud se vynoří
daleko od hladiny, popř. lodi, měl by mít signalizační zařízení, kterým by na sebe upozornil.

Píšťalky
Plastové píšťalky a další zvukové signální pomůcky velice dobře fungují na hladině. Jsou
slyšet i v nepříznivém počasí i přes vlny a vítr. Proto se již skoro standardně připevňují
k hadici inflátoru.
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Pod vodou slyšitelná zařízení
Na trhu je množství pomůcek, které pod vodou vydávají zvuky, jež přivolají pozornost
partnera. Mohou to být plastové kuličky, které bouchají o lahev, nebo různé komplikované
alarmy. (Scuba Schools International, 2001)

Signální světlice
K signalizaci nebezpečí lze použít denní nebo noční světlici, aby se místo pohybu potápěče
sdělilo posádce lodi nebo skupině na břehu. Červená je pro případ ohrožení, bílá pro určení
polohy. (Scuba Schools International, 2001)

Nafukovací hladinová značka
Jedná se o nafukovací tuby, které lze v případě potřeby nafouknou druhým stupněm plicní
automatiky. Tyčí se tak 1,2 m i více nad vodní hladinou, a jelikož bývají kontrastní barvy,
jsou dobře viditelné i na poměrně velkou vzdálenost.

3.10.4 Potápěčská vlajka
Potápěčská vlajka je důležitou bezpečnostní součástí výstroje. Musí být na lodi vyvěšena
vždy, když je potápěč ve vodě. Slouží k označení místa potápění a veškerá ostatní plavidla
jsou povinna se takto označenému místu vyhnout, zpomalit plavbu a věnovat zvýšenou
pozornost činnosti na hladině. Předejde se tak možným velmi vážným úrazům při kolizi
plavidla s potápěčem, zejména při jeho zasažení lodním šroubem. V mezinárodním vlajkovém
kódu je pro označení potápěče pod vodou určena vlajka alfa, která je bělomodrá s klínovým
výřezem na volném modrém poli. Nejrozšířenější vlajkou pro sportovní potápění
doporučenou CMAS je červený obdélník v poměru stran 4:5 s diagonálním bílým pruhem .
(Dobeš, 2005)

3.10.5 Potápěčská bóje (obr. 3.55)
Bóje se používá z bezpečnostních důvodů, aby lidé nad hladinou, hlavně na projíždějících
lodích, věděli, že pod vodou jsou potápěči a mohli se tomuto místu včas vyhnout.
Potápěčskou bójku je nutno používat i při potápění v proudech. (Dobeš, 2005)
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Běžné bóje bývají nafukovací, což usnadňuje jejich transport a skladování. Nafouknuté mívají
zpravidla kulovitý, válcovitý nebo prstencový tvar. Výtlak je 10-20 kg, pevnost spojovacího
lana v tahu minimálně 300 N. Zpravidla bývají doplněny potápěčskou vlajkou nebo vlajkou
alfa. (Dvořáková, 2005)

Obr. 3.55: potápěčské bóje

Často se používá tzv. dekompresní bóje. To je zpravidla nafukovací vak z umělé hmoty
podlouhlého tvaru, ve spodní části otevřený, opatřený pevným úchytem k uvázání šňůry.
Používá se při pobytu na delších dekompresních zastávkách takovým způsobem, že v hloubce
dekompresní zastávky bóji naplníme vzduchem z druhého stupně plicní automatiky otvorem
ve spodní části, bóji vhodným způsobem upevníme na výstroji a poněkud odpustíme vzduch
v kompenzátoru vztlaku. Výtlak bóje, která vystoupí na hladinu, stačí, aby udržela potápěče
v hloubce dekompresní zastávky bez potřeby neustálého kontrolování hloubky a potřebného
vyvažování. Současně na hladině signalizuje, že ve vodě je potápěč. V případě potřeby je
možno této bóje na hladině použít i jako signalizace, hrozí-li nebezpečí, protože svisle visí ve
vodě a má červenou nebo oranžovou barvu, takže je ve vodě lépe viditelná než samotný
potápěč.
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3.10.6 Lano
Lana se používají při potápění při velice špatné viditelnosti k propojení dvou potápěčů, aby
nedocházelo ke ztrátě kontaktu, a zejména při potápění pod ledem, kde plní funkci jak
bezpečnostní, aby potápěč pod ledem v případě ztráty orientace našel místo zanoření; tak
signální na základě předem smluvených signálů. Proto musí být lano dostatečně pevné a
přitom poddajné, aby neomezovalo potápěče v pohybu. Má být pletené a mít minimální
pevnost v tahu 3000 N.

Lana jsou často nahrazována tzv. reelem, což je tenká, vysoce pevná šňůra navinutá na malém
navijáku. (viz. kapitola 4.2.2)

3.10.7 Taška na výstroj
Potápěčská výstroj se skládá z množství jednotlivých větších či menších součástí. Na
přenášení a dočasné uskladnění jsou používány různé obaly, schránky, tašky a batohy. Jsou
zpravidla vyrobeny z odolných textilních materiálů a jsou konstruovány tak, aby se v nich
výstroj snadno a bezpečně přenášela. Praktické jsou větší vaky, určené pro umístění celé
výstroje kromě zásobníku vzduchu. Mají prostory členěné pro uložení ploutví, kompenzátoru
vztlaku, izolačního obleku, plicní automatiky, masky, zátěže a dalšího příslušenství. Bývají
opatřeny úchyty pro nošení v ruce, ramenními popruhy pro nošení na zádech, případně
kolečky a výsuvnou rukojetí pro převážení. Pro bezpečné uložení plicní automatiky někteří
výrobci dodávají praktické příruční tašky, které mohou mít mimo prostor pro plicní
automatiku přídavné kapsy pro náhradní díly a případné příslušenství. (Dobeš, 2005)
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4. Speciální druhy potápění
Mimo klasického rekreačního potápění jsou ještě další druhy. Jedná se především o potápění
s dýchacími směsmi, pracovní a technické potápění, kam spadá potápění vrakové,
v jeskyních, pod ledem a potápění do velikých hloubek. Tyto druhy potápění jsou však
provozovány zkušenými nebo přímo profesionálními potápěči a je na ně třeba množství
nejrůznějších certifikací.

4.1 Potápění s dýchací směsí
Klasický vzduch může mít pro potápěče, především kvůli velikému obsahu dusíku (78%),
nepříznivé důsledky. Zejména ve větších hloubkách je možnost vzniku hloubkového opojení a
dekompresních nemocí. Aby se potlačil nepříznivý vliv dusíku při potápění, používá se
různých dýchacích směsí. V nich je obsah dusíku snížen a úměrně tomu se zvyšuje
procentuální podíl kyslíku.

Kyslík je však také nebezpečnější. Pro tělo jinak naprosto přirozený plyn se může stát pod
zvýšeným tlakem toxický. Rozhodující je parciální tlak, tedy tlak, pod kterým se tento plyn
sytí do tkání. Čistý kyslík (100% O 2 ) je možné dýchat v maximální hloubce 6 metrů a to ještě
po omezenou dobu. V této hloubce totiž dosahuje parciální tlak kyslíku hranice 1,6 bar a
používá se jako zde jako dekompresní plyn při technickém potápění. Ve větších hloubkách a
tedy při vyšším parciálním tlaku než 1,6 se potápěč vystavuje riziku otravy kyslíkem, jenž se
projevuje záškuby v obličeji a jiných menších svalech a přechází až do stahů a svalových
křečí celého těla. Otrava kyslíkem přichází velice rychle a téměř bez varování, přičemž její
následky jsou většinou fatální. Nejčastější příčinou úmrtí je vypadnutí automatiky z úst a
následné utonutí.

Také čas užívání kyslíku je omezený a je potřeba si jej bedlivě kontrolovat. Při delším
dýchání kyslíku pod zvýšeným tlakem dochází i při dodržení maximálního parciálního tlaku
1,6 bar k poškození plic, přičemž i u kyslíku se mohou reakce u každého člověka lišit.
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4.1.1 NITROX
NITROX je obecně směs dusíku a kyslíku (odtud název – NITRogen a Oxygen), ve které je
zvýšená procento kyslíku (max. však 40%). Nejčastěji se používají normované směsi
NITROX 32 (32% kyslíku) a NITROX 36 (36% kyslíku). Tyto směsi se někdy také označují
NOAAI a NOAAII, ale běžně se spíše používá označení EAN x , kde x označuje procentuální
zastoupení kyslíku ve směsi (EAN 32 ).

NITROX se používá hlavně k rekreačnímu potápění. Je to ideální směs pro ponory do
maximální hloubky 40 m, což je doporučená mezní hloubka pro sportovní potápění. Při
dýchání NITROXu v těchto hloubkách se nejvíce využijí jeho přednosti – tím, že tělo přijímá
méně dusíku a více kyslíku se prodlužuje nulový čas (bezdekompresní limit), zkracuje se
délka dekompresních zastávek při případném překročení nulového času, snižuje se množství
mikrobublin, minimalizuje vliv hloubkového opojení, snižuje se pravděpodobnost vzniku
dekompresní nemoci, zkracuje se povrchový interval a snižuje tělesná únava po ponoru.
(Dobeš, 2005)

Dýchací směsi typu NITROX mají však i své nevýhody a omezení. Bezpečná hranice
parciálního tlaku kyslíku je 1,4-1,6 bar. Při překročení této hranice, je dýchání takové směsi
nebezpečné a může mít fatální následky. Z toho vyplývá, že je omezena hloubka potápění, ve
které dosáhne parciální tlak kyslíku uvedených hodnot. Pro EAN 32 je to hloubka přibližně
40 metrů.
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Tabulka 1: závislost hloubky a času na typu NITROXu

hloubka v metrech a bezdekompresní časy v minutách
Směs

18 m

21 m

24 m

27 m

30 m

33 m

36 m

39 m

Vzduch

51 min

35 min

25 min

20 min

17 mim

14 min

12 min

10 min

EAN 28 51 min

35 min

35 min

24 min

19 min

17 min

14 min

12 min

EAN 32 75 min

51 min

35 min

25 min

20 min

20 min

17 min

nelze*

EAN 36 75 min

75 min

51 min

35 min

25 min

20 min

nelze*

nelze*

EAN 40 125 min 75 min

51 min

51 min

35 min

nelze*

nelze*

nelze*

* nelze použít z důvodu překročení maximální operační hloubky (MOD)

Další nevýhodou je, že potápěč potřebuje na potápění s NITROXem speciální kurs a také
mohou nastat problémy při plnění lahví, protože ne všechna potápěčská střediska tuto službu
poskytují.

Výstroj
Z bezpečnostních důvodů kvůli překročení maximální mezní hloubky, mají všechny
NITROXové láhve zvláštní barevné a kódové označení, aby nedošlo k jejich záměně
s láhvemi se vzduchem. Pro ujištění se doporučuje láhev přeměřit tzv. oxymetrem, který by
měla vlastnit každá NITROXová plnírna.

Od roku 2007 se začínají objevovat speciální ventily a automatiky pro potápění
s NITROXem, značené M26 (obr. 4.1). Na první pohled je obtížné odlišit připojení M26 od
připojení DIN. Princip je stejný, ale průměr závitu i všeho ostatního je trochu větší. Namísto
závitu G 5/8" je závit M26×2 (URL 11 ). Je však rozšířeno pouze v Evropě, kde jeho používání
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stanoví norma EN 144-3, upravující připojení pro nitrox. Další jeho nevýhodou je ztráta
možnosti výměny plicní automatiky za klasickou z důvodu odlišného šroubení.

Obr. 4.1: první stupeň plicní automatiky
pro potápění s NITROXem

Značení
Nejčastěji se NITROX značí klasickým EAN x (Enriched Air Nitrox). Jsou však potápěčské
organizace, které používají značení své. Mezi nejpoužívanější dále patří: Safe Air, Enriched
Air, NN I (32 %) a NN II (36 %), NOAAI a NOAAII (National Oceanographic Athmospheric
Administration), značení MOD x (kde se jedná o označení maximální použitelné hloubky
v metrech) a procentuální označení podílu plynů ve směsi (32/68, 36/64), kde se stalo
pravidlem, že se nejprve uvádí údaj o podílu kyslíku a pak údaj o podílu dusíku.
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Tabulka 2: Přehled značení

Nitrox 28

Nitrox 32

Nitrox 36

Nitrox 40

EAN 28

EAN 32

EAN 36

EAN 40

Enriched Air 28

Enriched Air 32

Enriched Air 36

Enriched Air 40

Enriched Air A

Enriched Air B

Enriched Air C

Enriched Air D

Safe Air A

Safe Air B

Safe Air C

Safe Air D

NN I

NN II

28 % O 2

32 % O 2

36 % O 2

40 % O 2

72 % N 2

68 % N 2

64 % N 2

60 % N 2

MOD 47 m

MOD 40 m

MOD 34 m

MOD 30 m

4.1.2 TRIMIX
Další směsí je Trimix – tedy směs kyslíku, dusíku a helia. Trimix je používán pro hluboké
ponory, kdy je potřeba potlačit narkotické účinky dusíku a zároveň se vyhnout negativním
účinkům kyslíku. Helium je pro tento účel ideálním plynem. Snadno se sytí i vysycuje z tkání,
ani pod vysokým okolním tlakem tolik neovlivňuje potápěčovo tělo. Ale ani Trimix není
dokonalý. Při potápění s ním je více než u jiných směsí nezbytnou nutností dodržení jasně
připraveného plánu a dekompresního postupu. Díky rychlému vysycování helia z tkání jsou
následky případných dekompresních nehod mnohem závažnější než u dusíku. Další
nevýhodou je pak jeho cena, i když na bezpečnosti se při hlubokých ponorech se šetřit
opravdu nevyplácí.

Trimix se připravuje mícháním vzduchu s čistým kyslíkem a heliem, přičemž podle
procentuálního obsahu kyslíku se dělí na normooxický (obsahuje 21 až 18% kyslíku) a
hypoxický trimix (obsahuje méně než 18% kyslíku). Normooxický trimix je možné dýchat už
na hladině, zatímco hypoxickou směs může potápěč použít až od odpovídající hloubky, kde
vzroste parciální tlak dýchaného kyslíku. Hypoxické směsi jsou používány při opravdu
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hlubokých ponorech, kde je potřeba snížit obsah kyslíku tak, aby nebyl nepřekročen
maximální doporučený parciální tlak 1,4 bar.

Helium přináší spoustu výhod. Předně je to nízká molekulová hmotnost a tím se také skvěle
dýchá, je bez chuti a zápachu a hlavně, na rozdíl od dusíku, není toxické. Nevýhody jsou zde
však také. Neexistují bezdekompresní ponory a odvádí z těla velké množství tepla (asi tak 5x
více než vzduch). U některých potápěčů může způsobit bolesti kloubů (hyperbaric arthralgia),
nebo artritickou ztuhlost kloubů (špatnou pohyblivost). (URL 12 )

Používání TRIMIXU je mnohem složitější než používání vzduchu. Nutný je velmi pomalý
sestup a výstup (výstup do 6m/min a dělat zastávky při výstupu ve větších hloubkách než jsou
dekompresní). To se však týká hlubokých ponorů, kdy má potápěč několik směsí a musí je
naprosto přesně střídat. Používání TRIMIXu však nemusí být pouze pro technické potápěče.
TRIMIX lze používat už v dostupných hloubkách do 50m.

HELIAIR
Jde o směs helia a vzduchu, tedy speciální druh trimixu. Užívá se převážně komerčními
potápěči do středních hloubek. Je to asi nejsnáze dostupný trimix. Jeho plnění je ještě
jednodušší než plnění NITROXu (nevyžaduje kyslíkově kompatibilní zařízení).

HELIOX
Smícháním čistého kyslíku a helia vznikne směs nazývaná heliox. Jde vlastně o trimix zcela
zbavený dusíku a je využíván při extrémně hlubokých ponorech. Tato směs je však velice
drahá (50 l láhev naplněná na 200 barů vyjde přibližně na 4000Kč). Další její obrovskou
nevýhodou je možnost vzniku HPNS (High Pressure Neurological Syndrom - projevuje se
třasem, záškuby svalstva a problémy s koordinací) v hloubkách kolem 130m. Tomu se
zabrání přidáním alespoň malého množství dusíku a snížením sestupové rychlosti.
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HYDROX
Směs obohacená o vodík se nazývá HYDROX. Problém je však v tom, že tvoří třaskavou
směs již od koncentrací vyšších než 2% kyslíku ve směsi, proto se nejdříve musí sestoupit do
hloubky, kde je možno dýchat směs se 2% O 2 (cca 80m), poté se použije přechodová směs
(např. TRIMIX 2/45) na několik minut a pak se teprve může přejít na HYDROX.

ARGOX
Někteří techničtí potápěči používají při dekompresních zastávkách v malých hloubkách
ARGOX (směs argonu a kyslíku) namísto čistého kyslíku, protože z důvodu dlouhých
expozic při vysokém parciálním tlaku kyslíku se dostávají na hranice bezpečnosti a použití
čistého kyslíku by bylo velmi nebezpečné (z důvodu celkové otravy organismu) a potřebují
vytěsnit rychle dusík a helium z těla a snížit zatížení tkání přídavným dusíkem v dýchací
směsi.

Toto jsou v současnosti nejpoužívanější směsi pro rekreační, technické a pracovní potápění.
Během dlouholetého vývoje se experimentovalo s řadou dalších plynů a směsí, které ale ne
vždy přinesly požadovaný výsledek.( URL 13 )

4.2 Technické potápění
Technické potápění je disciplína, která využívá speciálních metod, výstroje, výcviku a
schopností pro zvýšení bezpečnosti a výkonnosti pod vodou, umožňující potápěčům
prozkoumávat širokou škálu podvodních prostředí a provádět úkony za hranicí tradičního
rekreačního potápění. Technické potápění obvykle zahrnuje expozice v "širším rozmezí" než
potápění rekreační a je často prováděno v prostředí bez možnosti přímého výstupu na hladinu
jako v případě jeskyně, vraku, nebo tam kde je nutné provést dekompresní zastávky. (URL 14 )

Než se z rekreačních potápěčů stanou techničtí, absolvují mnoho kurzů a stovky ponorů.
Výstroj, používané směsi, dekompresní postupy a výcvik vychází tedy z mnohaletých
zkušeností v těch nejnáročnějších podmínkách.
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Základním předpokladem pro vstup do technického potápění je zvládnutí potápění s nitroxem.
Technický potápěč tedy musí prvně projít kurzem Nitroxového potápění (Nitrox diver). Je
poměrně jednoduchý a může se ho zúčastnit každý, kdo absolvoval základní potápěčské
zkoušky u jakékoli uznávané organizace. Výstroj na potápění se používá až na láhev shodná.
Ta musí být určena pro potápění s nitroxem.

Další požadovaný je kurz hloubkového potápění (Deep diver). Pro jeho absolvování musí mít
potápěč certifikaci Advanced Open Water Diver (AOWD) nebo kvalifikaci stejné úrovně.
Kurz se zabývá hlavně problematikou dekompresních tedy saturačních ponorů se vzduchem
do hloubek 40 metrů.

4.2.1 Výstroj pro technické potápění
Výstroj pro klasické a technické potápění se značně liší. Některé součásti jsou redukovány,
jiné naopak přidány nebo zdvojeny. Výstroj pro technické potápění se také drobně liší
v závislosti na druhu potápění (jeskyně, vraky, atd.) Zde je výčet základních částí výstroje,
které jsou pro technické potápění typické.

Backplate (obr. 4.2)
Základem a hlavním rozdílem oproti běžnému vybavení je počet láhví. Na zádech
technického potápěče bývají převážně dvě, propojené můstkem s ventily. Připevněny jsou na
tzv. backplate, tedy železnou desku s popruhy. Ta slouží zároveň jako zátěž (cca 3kg) a
nahrazuje tak mnohdy nekomfortní opasek s olovy. Při nedostatečném vyvážení se používají
jetě speciální olova, která se montují mezi láhve. (URL 15 )
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Obr. 4.2: backplate

Křídlo (obr. 4.3)
Namísto klasického jacketu se používá duše, která je nazývána podle svého tvaru křídlo.
Obrovskou výhodou je, že Vás netlačí po obvodu hrudníku a drží správnou, tedy vodorovnou,
polohu těla. V levé spodní části je zpravidla jediný výpustný ventil. Samotná duše je opatřena
pevným obalem, který ji chrání před protržením. Křídlo je ale poněkud nepraktické při
plavání na hladině, protože má tendenci potápěče obracet tváří do vody. Potápěč je tedy nucen
plavat na zádech. Některým potápěčům však tento styl připadá pohodlnější. (URL 15 )

Obr. 4.3: křídlo

Automatiky (obr. 4.4)
88

Právě selhání prvního nebo druhého stupně každoročně zapříčiní řadu fatálních nehod. Proto
jsou používány dvě, na sobě nezávislé, automatiky. Každá automatika má své pevně dané
místo. Z levé strany vede dlouhá hadice hlavní automatiky a napouštěcí středotlaká hadice
inflátoru. Zprava potom záložní automatika, manometr a napouštění suchého obleku. Záložní
automatiku je dobré mít vždy po ruce, a proto je uchycena gumičkou na krku. Jednoduchý
mechanismus může v kritické situaci opravdu pomoci. (URL 15 )

Obr. 4.4: plicní automatika

Lahve (obr. 4.5)
V technickém potápění se používá tzv. dvojče - dvě láhve propojené můstkem. Nejčastěji jsou
používány láhve s objemem 12 litrů, ale vyskytují se i 10, 15 nebo 20 litrové. Pohromadě je
drží skruže, na které se připevňuje zátěž, duše a backplate. Můstek je opatřen celkem třemi
ventily. Dva jsou klasické jako u monoláhví a jeden uprostřed můstku sloužící k dočasnému
oddělení rezervy vzduchu v obou láhvích. Při nekontrolovatelném úniku plynu tak je možnost
zachránit alespoň polovinu. Na všechny ventily by měl potápěč pohodlně dosáhnout. (URL 15 )
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Obr. 4.5: dvojče

4.2.2 Druhy technického potápění
Do technického potápění se řadí tyto druhy:

Jeskynní potápění - Cave diving
Stejně jako klasické jeskyně, i ty úplně nebo částečně zatopené odjakživa přitahovaly
pozornost badatelů a dobrodruhů. Dlouhou dobu ale nebylo v lidských silách zkoumat
vzdálenější prostory a hluboké propasti.

Teprve s vývojem techniky začala postupně vznikat nová potápěčská disciplína - jeskynní
potápění. Potápění v jeskyních nebo starých dolech je velmi specifické a patří mezi
nejnáročnější a samozřejmě nejnebezpečnější formu pobytu pod vodou. A právě proto byla
vždy na prvním místě bezpečnost. Narozdíl od běžného potápění se v jeskyních funguje podle
takzvaného třetinového pravidla - třetina zásob dýchací směsi je na cestu tam, třetina na
návrat a třetina slouží jako rezerva pro krizové situace. (URL 16 )

Cestu, často velmi spletitými chodbami, si potápěč vyvazuje šňůrou, na kterou průběžně
umisťuje šipky ukazující k východu (obr. 4.6). Při zhoršené viditelnosti je tento kus šňůry
často jedinou spojnicí k východu a ztráta nebo poškození vodící šňůry může znamenat fatální
problém. (URL 16 )
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a)

b)
Obr. 4.6: a) potápěčská šňůra
b) s navijákem

Potápěč, který se chce jeskynním potápěním zabývat, musí absolvovat speciální kurzy, kde se
naučí správně pracovat s vodicí šňůrou, správné držení těla při plavání, plavání bez masky,
světelnou a hmatovou signalizaci, sdílení automatiky i při nulové viditelnosti, přemosťování a
případně i několik kopacích technik pod vodou.

Vrakové potápění - Wreck diving
I tady platí třetinové pravidlo pro zásoby dýchací směsi, i tady se většinou nacházíte v
uzavřených prostorách, kde není možné při problému vystoupat na hladinu a stejně jako
jeskyně se i vraky vyvazují vodící šňůrou. Na většině lodí se šetřilo místem, takže prostory
jsou stísněné, chodby úzké a všudypřítomný kal může rychle změnit průzračnou vodu v
hnědou břečku. Navíc je potřeba počítat s neznámým prostředím, kde mohou být olejové
kapsy, nestabilní stěny, ostré hrany a další nástrahy, které mohou výstroj poškodit a zapříčinit
vážnou nehodu. Ve válečných vracích můžete narazit na funkční munici. Častým problémem
jsou také strhané rybářské sítě, jež představují velké riziko i pro zkušené potápěče. V
proudech nebo při zhoršené viditelnosti síť snadno přehlédnete a vymotat sebe i výstroj z
pevných šňůr může být problém. (URL 16 )

Potápění pod ledem – Ice diving
Pro veškeré potápění platí pravidlo nechodit pod led sám, a pro potápění to platí dvojnásob.
Pod ledem je nejen ponor značně ztížen velice studenou vodou, ale hrozí zde také veliké
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riziku ztráty orientace, což může být pro potápěče osudné v momentě, kdy nenajde vysekaný
otvor v ledu, kde se původně zanořil. Proto jsou potápěči navázáni na vodicí šňůře. Ta bývá
přivázána k nějakému pevnému a bezpečnému bodu na břehu. Ještě lépe však je, když je na
břehu způsobilá osoba, která šňůru průběžně popouští nebo přitahuje, a se kterou mohou
potápěči pomocí signálů lanem i komunikovat.

Kvůli velkému nebezpečí zamrznutí automatiky je při potápění pod ledem naprostá povinnost
mít dvojenou automatiky. Ideální však je používání tzv."dvojčete", tedy dvou lahví a dvou, na
sobě nezávislých, automatik. Často bývají i dva nezávislé zdroje vzduchu. Tato konfigurace
funguje i v případě zamrzlého prvního stupně plicní automatiky.

Hloubkové potápění – Deep diving
Jedná se o potápění do, pro lidský organismus, extrémních hloubek. Světový rekord je z roku
2005, kdy se potápěč Pascal Bernabé potopil do neuvěřitelných 330 metrů.

Tento druh potápění provozují jenom ti nejzkušenější potápěči a je pro něj potřeba absolvovat
řadu nejrůznějších kurzů. Je velice nebezpečné z důvodů složitých dekompresních postupů,
možného vzniku hloubkového opojení, toxicity kyslíku apod. Při hloubkovém potápění se při
ponoru užívá řada nejrůznější dýchacích směsi (viz. kapitola 4.1.).

Potápění s uzavřeným a polouzavřeným okruhem – Rebreathers
Jedná se o potápění s přístroji na principu recyklace dýchacího média – tzv. rebreathers (obr.
4.7). Tyto přístroje jsou svojí koncepcí určeny pro zkušené potápěče s otevřeným okruhem a
minimálním vstupním požadavkem je kvalifikace alespoň Advanced Nitrox Diver, nebo jeho
ekvivalent a určitý počet ponorů s nitroxem.
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Obr. 4.7: Rebreather

Polouzavřený okruh (SCR - Semi Closed Rebreather)
Přístroje s polouzavřeným okruhem používají pouze jeden plyn, mají tedy typicky pouze
jednu láhev pro vlastní provoz (a případně druhou jako bezpečnostní zálohu - bailout). Pro
jeskynní potápění se samozřejmě i zde setkáme s vícelahvovou konfigurací. Při dýchání směs
prochází okruhem, kyslík je spotřebováván a vydechovaný oxid uhličitý je pohlcován v
pohlcovači. Doplňován není čistý kyslík, ale předem namíchaná směs. (URL 17 )

V nejběžnější konstrukci je toho dosaženo stálým přítokem směsi do okruhu prostřednictvím
trysky stálé dodávky. Přebytečný objem směsi uniká při výdechu z okruhu přetlakovým
ventilem. Jiná konstrukce spolu s každým nádechem odpustí určitý objem z okruhu do okolní
vody. Směs je doplňována při nádechu, splasklý nádechový vak (nebo měch) zatlačí na páčku,
která otevře ventil. (URL 17 )

Přístroje s polozavřeným okruhem nebývají konstrukčně příliš složité, vše je zpravidla řízeno
pouze mechanicky. Elektronika se někdy používá ke kontrole parciálního tlaku kyslíku v
okruhu, tato hodnota může vstupovat přímo do dekompresních výpočtů. (URL 17 )
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Uzavřený okruh (CCR - Close Circuit Rebreathers)
Směsové přístroje s uzavřeným okruhem typicky používají dva plyny - čistý kyslík a další
plyn jako "ředidlo" (diluent), kterým může být téměř cokoli s obsahem kyslíku podle
plánované maximální hloubky - vzduch, nitrox, trimix, heliox nebo i čistý inertní plyn
(zpravidla hélium). Mají tedy vždy minimálně dva zásobníky plynu pro vlastní provoz. Někdy
jsou to malé láhve klasického tvaru, jindy malé kulové nádoby. Z bezpečnostních důvodů je
vhodné jako "ředidlo" (difluent) používat směs obsahující kyslík pro případ, že vestavěný
počítač zkolabuje a odmítá cokoli mixovat (potom se dá ručně doplnit ředidlo do vaku či
použít na výstup jako bailout). Tento druh přístrojů musí být vybaven počítačem, který se
stará o měření (měří se parciální tlak kyslíku a hloubka) a mixování směsi (obvykle trimix) a
většinou i o dekompresní výpočty (s průběžně měněnou dýchací směsí). Počítač určuje, v
jakém poměru má plnit dýchací okruh difluentem a kyslíkem. V okruhu je zařazen pohlcovač
oxidu uhličitého. (URL 17 )

CCR jsou nejvíce využívané při riskantních vojenských operacích, kdy účast podpůrných
týmů, neustálý výcvik a nákladná údržba snižuje provozní rizika. (URL 18 )

Výhody potápění s uzavřeným a polouzavřeným okruhem jsou zejména daleko nižší spotřeba
dýchacího média a snazší dekomprese z důvodů automatických změn parciálních tlaků plynů
v dýchacím médiu v závislosti na hloubce. Další výhodou je, že při pohlcování CO2 díky
exotermické reakci vznikají jako vedlejší produkty mimo jiné teplo a voda, tedy vlhkost.
Výsledkem tedy je, že po celou dobu ponoru dýcháme na rozdíl od otevřeného okruhu vlhký a
teplý vzduch. U CCR typů je navíc výhoda nulového úniku plynových bublin, takže potápěč
není kvůli nim na hladině prozrazen. Z tohoto důvodu se využívají i v armádě. Nevýhodou
však je zejména vysoká cena, složitá údržba a poměrně náročný postup k získání licence.

4.3 Pracovní potápění
Pracovní, nebo též průmyslové, potápění je pravděpodobně nejstarší odvětví potápění. Pokud
pomineme armádní využití, byla to právě touha dostat pracujícího člověka pod vodní hladinu,
která táhla pokrok při vývoji potápěčské techniky. Už ve starých kronikách a nákresech se
můžeme setkat s odvážlivci, kteří z dřevěných zvonů vyplouvali na stavbu mostních pilířů
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nebo jiné činnosti. Postupem času se zdokonalovalo vybavení, začala se používat železná
přilba s přívodem vzduchu a vše směřovalo až k dnešní technice, která občas připomíná
vybavení astronautů. Pracovní potápěči se často pohybují v kontaminovaném prostředí, při
nulové viditelnosti. (URL 19 )

Hlavní rozdíl mezi profesionálním a sportovním potápěním je především v cíli jednotlivých
činností. Zatímco sportovní nebo techničtí potápěči mají za cíl se někam ponořit, potápět se a
pokud možno se bezpečně vynořit, tak pro profesionální potápěče je potápění pouze
prostředkem pro splnění pracovního úkolu. Pracovních činností pod vodou je opravdu mnoho
a je možné je rozdělit na několik základních skupin: stavební práce (práce strojněmechanického charakteru), záchranářské práce a práce průzkumné a kontrolní. (URL 20 )

Kromě potápěčské profese musí profesionální potápěči ovládat speciální práce pod vodou a
mít k nim příslušná oprávnění. Od oprávnění pro svařování, pálení konstrukcí a vázání
břemen, přes střelmistry až po zkoušky báňských záchranářů, které opravňují vykonávat
potápěčské práce v podzemí. (URL 20 )

Rozdíly mezi sportovním a průmyslovým potápěním jsou i v používané technice. Zásadní
rozdíl je v dodávce dýchacího média. Při průmyslovém potápění je dodáváno dýchací
médium potápěčům z hladiny a tím je zajištěna jeho prakticky neomezená dodávka i pro
nepředvídané okolnosti. Potápěči v tomto případě nejsou stresováni ani ohrožováni omezenou
zásobou dýchacích plynů, kterou mají s sebou pod vodou. Tato zásoba slouží pouze jako
bezpečnostní rezerva. Naprostou samozřejmostí je při průmyslovém potápění trvalé telefonní
spojení a to především pomocí kabelového telefonu. Ultrazvukové telefony za určitých
podmínek přestávají fungovat a nelze se na ně plně spolehnout. Velice výhodné je používání
přilbových televizních kamer, které umožňují trvalý přenos obrazu právě probíhající
potápěčské činnosti, včetně možnosti záznamu zvuku i obrazu. Jejich použití je ale efektivní
pouze při dostatečné průhlednosti vody. (URL 20 )

Složení dýchacích směsí se od sportovního nebo technického potápění prakticky neliší. Pro
ponory do 50 metrů je používán vzduch. Při pracovních hloubkách kolem 30 metrů je
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výhodnější použití nitroxu, tato směs umožní efektivněji využít čas strávený pod vodou v
poměru práce/výstup. Pro pracovní hloubky větší než 50 m jsou používány heliové směsi.
Změny jednotlivých dýchacích plynů pro práci v hloubce, pro výstup a dekompresní
procedury řídí operátor na povrchu při trvalém spojení s potápěčem. Potápěč se po náročném
pracovním výkonu na dně ve stresovém prostředí nemusí starat o to, v jaké hloubce si má
měnit směs a jakou barvu má ta automatika kterou, teď potřebuje. Zajistit pracovní ponor je
starostí týmu na povrchu a ne potápěče ve vodě. Pro výstup a dekompresní procedury je
standardně používán nitrox a kyslík. (URL 20 )

Při průmyslovém potápění se běžně používají přilbové soupravy (obr. 4.8). Kvalitně chrání
hlavu, poskytují lepší komfort při pobytu pod vodou, umožňují dobrou komunikaci, mají
možnost několika systémů dodávky dýchacího média a poskytují účinnou ochranu v
hygienicky závadné vodě. Lehké soupravy se zásobou dýchacího plynu nesenou potápěčem
jsou využívány spíše výjimečně, například při nenáročné kontrolní činnosti. (URL 20 )

Při průmyslovém potápění sestupuje potápěč pod vodu až na výjimky sám, proto se musí
spolehnout na tým, který se stará o jeho bezpečnost a průběh ponoru. On se potom může plně
věnovat kvalitnímu provedení pracovního úkolu. Profesionální potápění je především týmová
záležitost. (URL 20 )

Obr. 4.8: výstroj pracovního potápěče
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Zvláštní kategorií pracovního potápění je potápění saturační. Jedná se o dlouhodobé
používání podvodních lokalit, které jsou neustále pod tlakem. Lidský organismus se při
delším pobytu pod vodou, nebo při pobytu v extrémní hloubce, nasytí dusíkem na maximální
možnou hranici, přičemž délka výstupu na hladinu (dekomprese) již dále neroste. Princip
saturačního potápění tedy spočívá ve vytvoření základny přímo na dně, ve které je udržován
stejný tlak jako v okolním prostředí a ve které potápěči žijí. Výrazně se tím šetří čas i náklady
na dýchací směsi potřebné ke každé dekompresi. Po určité době se pak potápěči v uzavřeném
prostoru vrací na hladinu, kde je jim postupně snižován tlak a dodělána potřebná dekomprese.

Vyskytuje se zde však riziko chronické formy hyperoxie (otrava kyslíkem). Tato forma
vyžaduje poměrně dlouhou expozici, minimálně jeden den, ale může nastat již při parciálním
tlaku kyslíku 50 kPa. Otrava má kumulativní účinek. Podle metody Repex se míra otravy
vyjadřuje v OTU (Oxygen Toxicity Unit). Při dýchání čistého kyslíku za normálního tlaku na
hladině (1 bar) je přírustek 1 OTU za minutu. Pro parciální tlaky kyslíku 0.5 bar a větší platí
vztah:
Tabulka 3: maximální kyslíkové expozice

Den
potápění
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Maximální denní
dávka [OTU]
850
700
620
525
460
420
380
350
310
300

Maximální celková
dávka [OTU]
850
1400
1860
2100
2300
2520
2660
2800
2970
3100

Léčba musí začít snížením parciálního tlaku kyslíku nebo dýchání vzduchu (o normálním
tlaku). Eventuelně lékař podá antibiotika a léky na podporu činnosti plic a srdce. (URL 21 )
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5. Systémy uspořádání výstroje
Jednotlivých druhů potápěčské výstroje je mnoho. Naskýtá se otázka jak je poskládat
dohromady. Odpovědí jsou jednotlivé systémy. I tak je kombinací a možností poměrně hodně,
takže záleží především na úrovni potápěčských dovedností daného potápěče a druhu ponoru.

5.1 Rekreační potápění
Uspořádání výstroje rekreačního potápění (obr. 5.1) je v podstatě naprosto volné. Jediným
skutečným kritériem je funkčnost a pohodlí potápěče. Na trhu je zastoupeno velké množství
firem s potápěčskou výstrojí, takže si každý může zakoupit takovou výstroj, která mu nejlépe
vyhovuje. Detailnější přehled potápěčské výstroje vhodné pro rekreační konfiguraci výstroje
je v kapitole 3.

Jsou však zavedené postupy jejího strojení. Prvně se oblíká potápěčský oděv. U rekreačního
potápění se v naprosté většině případů používá mokrý neoprenový oblek. Poté se nastrojí
láhev na kompenzátor vztlaku a přišroubuje se první stupeň plicní automatiky. Je pouze nutné
ohlídat, aby byla automatika kompatibilní s lahvovým ventilem. Hadice s druhým stupněm
plicní automatiky jde obvykle přes pravé rameno zprava do úst a vysokotlaká hadice
manometru, popř. potápěčské konzole, jde spodem pod levým ramenem. Dále se středotlaká
hadice připojí na inflátor (nejčastěji na levém popruhu kompenzátoru) a kompenzátor se lehce
napustí. Poté si potápěč připevní opasek se zátěží a nakonec si připevní kompenzátor spolu
s lahví a automatikou. Je velice důležité dbát na to, aby kompenzátor nepřesahoval přes
zátěžový opasek, který se musí dát kdykoliv bezpečně odhodit. Maska a ploutve se většinou
nasazují až ve vodě, což díky napuštěnému kompenzátoru nečiní problémy. Při potápění
z lodi se postup liší akorát tím, že si potápěč navléká napuštěný kompenzátor až ve vodě,
nebo do vody skáče plně nastrojen, včetně ploutví a masky, kterou si při skoku přidržuje.

98

Obr. 5.1: ukázka uspořádání výstroje rekreačního potápění

5.1.1 Výhody a nevýhody
Každý potápěč je jiný a každý má pod vodou jiné potřeby. Proto je hlavní výhodou klasické
výstroje obrovské množství výrobků nejrůznějších potápěčských firem, které každému
umožňuje vybrat si ten nejvíce vyhovující. Další výhodou je, že jakýkoli komponent není
problém zapůjčit v kterémkoli potápěčském centrum.

Nevýhod je však také poměrně dost. Jednou z nich je nejednotnost vybavení. Problém může
nastat tehdy, když potápěč vlastní výstroj nemá a vybavení si půjčuje v potápěčských
centrech. Výstroj se typ od typu liší, takže potápěči trvá dlouho, než si na ovládání nové
výstroje zvykne, což v krizové situaci může vést k závažným problémům. Je velice důležité,
aby potápěč pokaždé přesně věděl, jak se co používá a kde se to nachází. To také znemožňuje
její použití při technickém potápění.
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Další nevýhodou je neúměrně veliký hydrodynamický odpor neforemné výstroje, který
značně ztěžuje pohyb ve vodě. Zejména kompenzátory vztlaku jsou často zbytečně veliké a
znesnadňují tak pohyb. Navíc jsou často i nevhodně vyvážené, takže neustále nutí potápěče
vynakládat úsilí při udržování směru a polohy. Časté jsou také bolesti zad ze špatného
rozložení hmotnosti. Neposlední nevýhodou je komercializace, kdy výstroj bývá často
v cenovém nepoměru s její funkčností a osvědčením v praxi.

5.2 DIR
Zkratka pochází z anglického výrazu Doing It Right, tedy ‚dělej to správně‘. Jedná se o
potápěčský systém, který se snaží minimalizovat potápěčovu námahu a především rizika při
potápění. DIR systém je praktikován potápěči po celém světě, prakticky ve všech prostředích
– ať už se jedná o potápění u korálových útesů, k vrakům, pod ledem, či v jeskynních
systémech.

DIR systém se vyvinul z náročných požadavků pro extrémnější jeskynní potápění. Tento
přístup se rychle stává oblíbeným u potápěčů všech úrovní. Všichni mají prospěch ze
systému, který umožňuje získávat podvodní zkušenosti a potápět se bezpečněji a často i
pohodlněji. DIR systém je daleko více než jen konfigurace vybavení. Je to potápěčský styl,
který zajišťuje, že je ponor bezpečnější a méně psychicky náročný. Přední jeskyní potápěči již
před dávným časem zjistili, že opožděné a zmatené reakce na nebezpečné situace přinášejí
ohromné riziko. DIR se pokouší přinést praktická řešení bezpečnosti a produktivity ze světa
potápěčského výzkumu do učebnic pro začátečníky i pokročilé potápěče. Riziko je zvládáno
aerodynamickým tvarem a minimalizováním výstroje. Při DIR potápění jsou vedeny hadice
regulátorů tak, aby se snížilo riziko během nebezpečných situací možným zachycením o
nejrůznější překážky. Stejně se zdokonaluje dovednost komunikace mezi partnery. (URL 18 )

DIR techniky a procedury jsou efektivní právě proto, že jsou založeny na jednoduchosti.
Proto tento systém přináší užitek především rekreačním potápěčům, kteří ještě nemají tolik
zkušeností a špatně zvládají stres společně s nesprávnou technikou. Podstata těchto principů
je ve vytvoření základních dovedností a procedur, ze kterých mohou čerpat potápěči od
rekreačního až po pokročilé typy technického potápění.
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5.2.1 DIR systém
DIR systém je tvořen jednotným týmem, zlepšenou přípravou před ponorem a především DIR
konfigurací.

Příprava
Příliš mnoho potápěčů se domnívá, že příprava před ponorem začíná den nebo dokonce
hodiny před ponorem. Skutečná příprava však začíná daleko dříve a zahrnuje tři důležité
složky: mentální soustředění, fyzickou kondici a potápěčské zkušenosti. Potápěči, kteří se
pokusí obejít některou z těchto tří oblastí, nejsou ve skutečnosti připraveni pro ponor a mohou
se setkat s tím, že jejich konfigurace bude nevhodná, ponor se jim nepodaří a při ponoru
mohou zažít nebezpečnou situaci. (URL 18 )

Mentální soustředění
Potápěči, kteří nejsou soustředěni na ponor, nemohou být zodpovědní ke svému buddymu
nebo k okolním podmínkám. Dobré mentální soustředění dovoluje potápěčům skutečně si užít
ponory a při tom si uvědomovat okolní podmínky a být připraven řešit problémy předtím než
nastanou. Na druhé straně špatná koncentrace vede ke zvyšování problému (např. oddělení
potápěče od svého buddyho, či ztráta vodící šňůry). Vhodná příprava zvyšuje bezpečnost,
účinnost a požitek ze všech potápěčských aktivit. (URL 18 )

Fyzická kondice
Jednotlivci, kteří nejsou ve formě, jsou náchylní k zvýšenému riziku onemocnění. Kromě
toho potápěči z formy mnohem více trpí problémy spojenými s potápěním, jako je
neschopnost překonat fyzicky náročné prostředí nebo zvýšené riziko dekompresní choroby.
Nepřivádějí do nebezpečí pouze sebe, ale také členy týmu, kteří mohou potřebovat jejich
pomoc v krizových situacích. Kondice zahrnuje kardiovaskulární zdraví, sílu, přizpůsobivost,
výživu, abstinenci užívání drog, omezené nebo žádné pití alkoholu a vyloučení kouření.
Obézní potápěč nebo potápěč z formy musí mít zodpovědnost za svůj život tím, že přejde na
režim účinné diety a cvičení. Potápěč má v průměru 4 dny v týdnu provádět cvičení
kardiovaskulárního systému po dobu 30 minut a zbavit se tak nadváhy, držet dietu proti

101

vysokému cholesterolu, při výběru vhodných potravin se zaměřit na ovoce, zeleniny a
obilniny. (URL 18 )

Potápěčské zkušenosti
V dnešním prostředí potápěčských výcviků není neobvyklé slyšet o nových potápěčích, kteří
nově získali vyšší stupeň certifikace po pár ponorech po té, co prošli kurzem potápěčů na
otevřené vodě (OWD). Noví potápěči se spíše zaměřují na rozšiřování certifikací z
technického dekompresního potápění a jeskynního potápění dřív, než zvládli své nezbytné
dovednosti. Vzestupně se rozšiřující technické ponory mohou dávat pocit, že hluboké ponory
mohou být relativně snadno proveditelné. To stejné lze prohlásit i o některých ponorech na
vraky. Potápěči by si však měli uvědomit, že tyto ponory vyžadují léta příprav a že potápěči
bez patřičných zkušeností a dovedností, budou v daleko vyšším riziku. DIR klade pozornost
zpět na zkušenosti.

5.2.2 Výcvik v systému DIR
Organizací, jež se zabývají výcvikem přístrojového potápění, ať již národních či
mezinárodních, existuje opravdu mnoho. Mezi nejznámější u nás patří CMAS, IANTD,
PADI, NAUI, SDI/TDI, SSI či UDI. Většina organizací je komerčního charakteru. Mají své
směrnice, výukové metody a určitou obecnou úroveň kvality výcviku, řekněme pověst. Pouze
tři na světě vyučují DIR potápění. Jedná se o mezinárodně působící Global Underwater
Explorers (GUE) a nedávno založené, a tedy působnostně poněkud omezené Unified Team
Diving International (UTD) a Inner Space Explorers (ISE). (URL 23 )

5.2.3 Konfigurace výstroje v DIR systému
V DIR systému se používá tzv. Hogarth konfigurace výstroje, kterou proslavil potápěč Bill
Hogarth Main. Vznikala řadu let a to zejména při jeskynním potápění. Právě ve stísněných
prostorách, mnohdy stovky metrů od východu, si potápěč nemůže dovolit úplné selhání
vybavení. Některé součásti jsou proto zdvojené, jiné úmyslně vynechané. Vše má své místo a
pořádek, který má za účel jediné - bezpečí.
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Hogarth konfigurace je pro svou jednoduchost a spolehlivost ideální i pro rekreační potápění.
Lze použít malou láhev a křídlo pro potápění v tropických vodách, stejně jako dvě láhve
s velkým křídlem, svítilny a suchý oblek. Umístění výstroje přímo na popruhy a absence
objemných kapes zajišťuje malý odpor vody. Plavání je tak mnohem snadnější a také
spotřebujete méně vzduchu. Zároveň minimalizujete riziko uvíznutí. (obr. 5.2)

Obr. 5.2: Hogarth konfigurace výstroje

Maska, šnorchl
Maska se používá jednoduchá, s co největším zorným úhlem a bez šnorchlu. Šnorchl není
během ponoru potřeba a překáží při podávání primární automatiky při sdílení vzduchu s
buddym. Samozřejmě, že pro pohyb na hladině je to výtečný pomocník, ale pod vodou je
nepotřebný a jen překáží. Lze zakoupit svinovací šnorchl, který je během ponoru uložen v
kapse a na pásek masky jej potápěč připne, až když je opravdu potřeba.

Ploutve
Ideální ploutve jsou krátké a široké, aby s nimi bylo možno plavat i v uzavřených prostorách a
především musí být vhodné pro všechny druhy kopů (kraulový, žabí, atd.). Nejčastěji jsou
vyrobeny kompletně z gumy, tudíž neobsahují části, které by se mohli zlomit nebo lehce
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poškodit. Pryžový pásek je nahrazen nerezovou, nepřetrhnutelnou pružinou, která je v obalu,
aby netlačila. Ploutve by měly být těžší, aby zatížily nohy potápěče v suchém obleku.
Nejpoužívanější jsou nejspíše ploutve Jetfin od firmy Scubapro. (obr. 5.3)

Obr. 5.3: ploutve Jetfin

Postroj a kompenzátor vztlaku
Základem je nerezová zádová deska (backplate) s popruhy a kompenzátorem vztlaku.
Velikost desky závisí na velikosti použitých lahví. Popruhy jsou vyrobeny z velmi pevného
materiálu a jsou na nich připevněny D-kroužky pro snadné umístění další výstroje. Dva Dkroužky jsou na ramenou, jeden na levém boku a jeden vpředu a vzadu na mezinožním
popruhu. (obr. 5.4)

Obr. 5.4: backplate s popruhy

Kompenzátor vztlaku má tvar podkovy a označuje se jako křídlo. Dvouplášťové provedení
zajišťuje vysokou odolnost proti poškození. Křídlo přitom zajišťuje větší vztlak (okolo 20
litrů) než běžně používané žakety. V případě potápění se dvěma lahvemi (s dvojčetem), stačí
pouze vyměnit na postroji křídlo za větší. Pod hladinou se křídlo přitiskne k láhvi a tak

104

potápěč přirozeně zaujímá vodorovnou polohu. Po vynoření si lehne na záda a může na
hladině relaxovat. Těžká láhev ho drží obličejem nahoru.

Inflátor je přichycen na levém popruhu a je v dosahu v jakékoli poloze. Je zkrácen tak, aby
nepřekážel a zároveň byl na svém místě.

Velikost popruhů lze nastavit a jedna velikost postroje padne úplně všem. S postrojem lze
použít zátěžový opasek s olovy nebo zátěžové kapsy s možností snadného odhození.

V této konfiguraci se nepoužívá zátěžový opasek, protože láhve mají dostatečný negativní
vztlak i pokud jsou prázdné. Je-li však vztlak přesto pozitivní, lze použít těžší zádovou desku,
nebo olověné závaží, které se připevňuje mezi lahve. Odstraněním zátěžového opasku tak
hogarthiánská konfigurace eliminuje nebezpečí náhodné ztráty opasku, zamotání se do vodící
šňůry, zbytečnému odporu vody vlivem velikosti zátěžového opasku a celkového nepohodlí
(URL 22 ). Z tohoto důvodu nejsou vhodné neoprenové obleky, protože působí velikým, a
především proměnným, vztlakem.

Lahve
Nejčastěji se používají dvě lahve spojené můstkem (manifold) o objemu 12 a více litrů. Na
každé lahvi je jeden první stupeň. Izolační můstek (isolation manifold) spojuje lahve, čímž
umožňuje izolovat automatiku v případě jejího selhání za stálého přístupu ke směsi v obou
lahvích (obr. 5.4). Dekompresní a i další lahve (stage, safety) jsou připnuté mezi D-kroužky
na levé straně u pasu a u ramene (obr. 5.5).

Obr. 5.5: dvě láhve spojené můstkem
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Automatiky, hadice
Primární automatika je umístěna na 210 cm dlouhé hadici a vede po pravé straně kolem
kompenzátoru vztlaku pod kapsou na zátěž a poté přes levé rameno zezadu kolem krku do úst.
Na hadici je karabina pro připnutí automatiky na ramenní D-kroužek pro chvíli kdy není
automatika nepoužívána.

Záložní automatiku na hadici délky 70 cm si pomocí gumičky na náustku zavěsí potápěč pod
krk. Při plavání v horizontální poloze záložní automatika nevisí a není vláčena někde pod
potápěčem pískem či bahnem. Bez potíží ji najde i v silně zakalené vodě, bez masky a bez
světla, a kdyby z automatiky začal ucházet vzduch, ihned to pozná. Hadice, vedoucí okolo
hlavy, nepřesahují potápěčovi ramena a nemohou se tak do ničeho zachytit.

Při sdílení vzduchu podá potápěč svému buddymu pravou rukou rozdýchanou primární
automatiku. Nemusí tak octopus hledat nebo vycvakávat či uvolňovat z různých držáků a jeho
buddy dostane vzduch okamžitě z automatiky, která funguje. Stejně snadno si vezmete pod
bradou zavěšenou záložní automatiku.

Vysokotlaká hadice manometru vede pod levým ramenem. Manometr je samostatný,
jednoduchý a dobře čitelný (obr. 5.6). Pomocí karabiny je připnutý na levý D-kroužek.

Obr. 5.6: manometr
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Oblek
Používá se především suchý membránový oblek. Měl by být opatřen kapsami (nejčastěji na
stehnech), kam může potápěč uložit šňůru (cca 20 m), potápěčské nůžky, záložní svítilnu a
případně i záložní masku.

Doplňky
Podstatnou součástí výstroje je primární světlo válcového tvaru (tzv. Godmannovo ruční
světlo), které se nosí na levé ruce (obr. 5.7). Baterie má uloženy v tzv. kanistru, který se
navlékne na pravou stranu popruhu u pasu. Kanistr musí být zatlačen co nejvíce dozadu jak je
možné, těsně k zádové desce kde je umístěn v brázdě vody při plavání a nezpůsobuje žádný
čelní odpor vody (URL 22 ). Potápěč má ještě světlo záložní, které je stejné, jako u klasické
výstroje.

Obr. 5.7: druhy primárních světel

Hloubkoměr se nosí na pravé ruce, aby bylo možné posvítit si na displej světlem v levé ruce.
Měl by být jednoduchý, dobře čitelný a obsahovat nutné informace o času, hloubce,
maximální hloubce, teplotě vody a výstupové rychlosti. (URL 18 )

Kompas se může nosit i na levé ruce za světlem. Požadavky na kompas jsou obdobné, jako u
hloubkoměru, jednoduchý, snadno čitelný a spolehlivý. Výhoda je, když má otočný prstenec s
mířidly a ryskou, kterou lze označit stupeň úhlu a určit směr zpět ke břehu. (URL 18 )
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Malý nůž bez ostré špičky má své místo uprostřed opasku, hned vedle hlavní přezky. Je tak
dosažitelný oběma rukama a nijak nepřekáží.

Na zádovou desku je šrouby upevněna tzv. dečka, určená pro uložení dekompresní bójky. Ta
slouží jako signalizace, záchytný bod pro provádění dekompresí a také jako nouzová náhrada
kompenzátoru vztlaku. Těmto požadavkům vyhovují pouze polouzavřené nebo uzavřené
bójky. Vypouštějí se pomocí cívky se šňůrou (tzv. reelu). Bójka je zajištěna karabinou k
levému D-kroužku a reel k zadnímu D-kroužku na mezinožním popruhu.

Z důvodů častého používání dýchacích směsí se potápěčské počítače pouze jako
hloubkoměry, nebo jen pro běžné ponory. Na trhu sice existují i počítače, které se směsmi
umějí počítat, ale jsou příliš drahé a zatím nejsou stále naprosto důvěryhodné. Potápěči proto
radši spoléhají na klasické dekompresní tabulky.

5.2.4 Výhody, nevýhody
Výhoda Hogarth systému uspořádání výstroje je především v její univerzálnosti. Lze ji
používat jak pro rekreační, tak pro technické potápění. Celý systém jednoduchý, bezpečný a
intuitivně poskládaný. Minimalistická výstroj také nižuje odpor vody a zvyšuje tak efektivitu
a praktičnost. Jelikož je systém standardizovaný, značně se tak zvyšuje i bezpečnost v Buddy
systému. Pokud má potápěč pod vodou problémy, může mu jeho buddy snadněji pomoci,
protože je jeho výstroj a uspořádání identické a tudíž velice přesně ví, kde se co nachází.
Jedná navíc instinktivně a tak neztrácí čas zbytečným přemýšlením, což v důsledku může
zachránit potápěči život.

Tato standardizovaná konfigurace však poskytuje velice málo prostoru na obměnu v případě,
že nějakému potápěči toho rozložení výstroje nevyhovuje. Může tak vzniknout jakýsi
kompromis, který není vhodný pro technické, ani rekreační potápění. Při přetížení se také
značně narušuje příčná stabilita potápěče. Další nevýhodou bývá jakási zatvrzelost a
neotevřenost DIR potápěčů jiným systémům, které často rychle odsoudí.
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5.3 Sidemount (obr. 5.8)
Velkým průkopníkem tohoto systém je Steve Bogaerts, který potřeboval při jeskynním
potápění co nejvíce minimalizovat svoji výstroj. Konfigurace vychází z Hogartha a používá se
především pro jeskynní potápění. Od Hogartha se liší zejména umístěním lahví. Ty jsou
umístěny na bocích, což zaručuje nejmenší možný výškový profil. Dalším rozdílem je, že
v sidemount systému se používá především mokrý neoprenový oblek, který zároveň zajišťuje
i dostatečný kladný vztlak. Základem systému je speciální postroj, který je minimalistický a
univerzálně nastavitelný (obr. 5.9a). Je opatřen několika D-kroužky, které jsou na ramenních
popruzích a na bederním pásu. Slouží k uchycení ostatních částí výstroje. Zároveň jsou
k němu přidělány lahve, které jdou pod pažemi podél těla až ke stehnům. Lahve nejsou
propojené, takže potápěč má k dispozici dvě plnocenné plicní automatiky (záložní druhý
stupeň je připnutý k ramennímu D-kroužku). Křídlo bývá velice malé (obr. 5.9b), nebo je
nahrazeno malým nafukovacím vakem, který je umístěný na bedrech a zajišťuje tak ideální
vyvážení potápěče (obr. 5.9c).

a)

b)

c)

Obr. 5.9: a) samostatný postroj,
b) postroj s křídlem, c) bederní kompenzační vak

Primární svítilna je připnuta k ramennímu D-kroužku a kanistr s bateriemi a reel jsou připnuty
k D-kroužku na bedrech. Jelikož se tento systém používá převážně v jeskyních, je nezbytnou
součástí výstroje i helma, na kterou se často přidělávají další svítilny. Zbytek výstroje je
v podstatě totožný se systémem Hogarth.
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Obr. 5.8: ukázka výstroje sidemount systému

5.3.1 Výhody, nevýhody
Tento systém je ideální pro potápění v jeskyních. Výhodou proto je minimální profil a
uspořádání, které eliminuje zachycení o nerovnosti terénu. Kvůli umístění lahví po bocích
také mizí riziko poškození prvních stupňů automatik o strop jeskyně. Navíc není potápěč
omazován v pohybu a je velice dobře vyvážený.

Tyto výhody se však mohou při jiných druzích potápění změnit v nevýhody. Atypické
vyvážení může působit kontraproduktivně a láhve na bocích mohou naopak překážet (vrakové
potápění). Navíc, kvůli absenci propojení lahví, se značně komplikuje při potápění
s dýchacími směsmi.

5.4 Ostatní systémy
Ostatní systémy zpravidla také vycházejí z konfigurace Hogarth. Jedná se o inovátorství a
snahu konfiguraci Hogarth vylepšit. Velice zajímavá konfigurace je například uspořádání
láhve (lahví) ventilem dolů (obr 5.10). Toto, zdánlivě nepraktické a nelogické, řešení nabízí
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řadu výhod. Především snadná dosažitelnost ventilů. Další podstatnou výhodou je, že hadice
jsou taženy po zádech, takže nepřekážejí a jsou stále na svém místě. Neposlední výhodou je,
že při podplouvání překážky nejsou exponovány první stupně plicních automatik, nýbrž dna
lahví, u kterých je podstatně menší riziko poškození.

Obr. 5.10: systém s umístěním ventilů dole

Nevýhodou je špatná manipulace s výstrojí na souši. Ventily jsou sice chráněny hrazdičkou,
ale i tak mohou být při manipulaci poškozeny (obr. 5.11). Při odkládání výstroje v písku se
navíc často zanášejí první stupě plicní automatiky. Kvůli zatím velmi malé rozšířenosti tohoto
systému navíc mohou nastat potíže při sestavování a kompletování.

Obr. 5.11: hrazdička chránící ventily

Dalších a podobných systémů je více. Jsou však zatím pouze ve stádiu vývoje, a nejsou tudíž
více rozšířeny mezi potápěčskou komunitou. Ukazují však, že uspořádání výstroje nemusí být
dogmatické a kombinacím se meze nekladou.
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6. Závěr
Porovnání a umístění jednotlivých částí výstroje v různých konfiguracích shrnuje Tabulka 4,
která tak stručně mapuje jednotlivé systémy uspořádání výstroje. Vyplývá z ní, že v
konfiguraci pro rekreační potápění není, na rozdíl od konfigurací Hogarth (systému DIR) a
sidemount, striktně specifikováno umístění a typ jednotlivých částí výstroje. Proto však není
vhodná pro technické potápění.

Tabulka 4: rozdíly ve výstroji v různých systémech*

Rekreační

Hogarth

Oblek

Mokrý

Suchý membr.
- s kapsami na
stehnech

Postroj

Žaket

Backplate / popruhy

Kompenzátor
Zátěžový
systém

Žaket
Zátěž. opasek
zátěž v kapsách
žaketu
Samostatná láhev
10-15 litrů
Primární + záložní II.
stupeň (octopus)
I. st.: 150-213 cm
II. st.: 56-60 cm
HP: 80 cm
Přes levé rameno

Křídlo
Backplate, opasek,
přídavné zátěže na
láhve
Dvojče s můstkem

Láhve
Automatiky
Hadice
Inflátor
Manometr
Hloubkoměr
Kompas

Konzole
- z levé strany
Konzole
- L/P ruka
Konzole
- L/P ruka
L/P ruka
Volitelná
- L/P ruka
Libovolná

Mokrý /
suchý membr.
Popruhy
(+ backplate)
Křídlo / bederní vak
Láhve, přídavné
zátěže na láhve
2 láhve na bocích

Primární + záložní
celá automatika
I. st.: 210-213 cm
II. st.: 61-70 cm
HP: 61 cm
Levý popruh
- zkrácený
Samostatně
- levý D-kroužek
Pravá ruka

Levá ruka

Levá ruka

Pravá ruka

X
Godmannova ‚ručka‘
- levá ruka
Jednoduchá, velký
Maska
zorný úhel
Libovolná
X
Dýchací trubice
Libovolné
Krátké, široké
Ploutve
Volitelný
Na pasovém popruhu
Nůž
vlevo od mezinož.
Volitelný
Levá ruka
Reel
*jedná se o typické konfigurace daného systému
Počítač
Svítilna

Sidemount
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Každá láhev vlastní
(2. je záložní)
Pravá: 210-213 cm
Levá: 100 cm
Levý popruh
Každá láhev vlastní

X
Pravá ruka + helma
Jednoduchá, velký
zorný úhel
Volitelná
Krátké, široké
Na opasku
Bederní D-kroužek

Každý z uvedených systémů uspořádání potápěčské výstroje má své klady a zápory (jsou
uvedeny v příslušných kapitolách). Nejvhodnější výstroj tak záleží především na druhu
potápění a potápěčových potřebách (někdo dává přednost např. komfortu, jiný minimalistické
výstroji). Společným znakem všech porovnávaných potápěčských systémů je důraz na
bezpečnost potápěče pod vodou.

Z mého zkoumání vychází jako nejkomplexnější uspořádání Hogarth systému DIR, protože je
určen pro rekreační i technické potápění. Pro klasického potápěče však může být příliš striktní
a zbytečně komplikovaný. Pro rekreační potápění, kterého je stále většina by tedy bylo
vhodné udělat tento systém uživatelsky příznivější a přístupnější. Bylo by například vhodné
vypustit primární ruční svítilnu, která je při klasickém potápění nepraktická, a zanechat pouze
svítilnu záložní. Další změna by se týkala manometru, hloubkoměru a kompasu, které by bylo
vhodné nahradit potápěčskou konzolí, případně potápěčským počítačem, z důvodu snazší
manipulace obsluhy i méně zkušenými potápěči.

Takovýto systém by bylo možno, s drobnými obměnami, použít i pro technické potápění.
Zároveň by byl pro potápění klasické značně přístupnější.

Práce se nezmiňuje například o systémech hasičských, vojenských a jiných speciálních
jednotek, které jsou zcela specifické a vytváří tak prostor dalšího studia této oblasti.
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