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ABSTRAKT 

 

Název:  Základní metodické postupy výcviku přístrojové potápění tělesně postižených 

(se zaměřením na paraplegii a quadruplegii) 

  

Cíle práce: Předložená práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je zjištění názorů 

instruktorů, zastupujících jednotlivé potápěčské systémy, na potřebu vzniku 

metodických postupů k přístrojovému potápění tělesně postižených a zjištění názorů 

potápěčů s tělesným postižením na tuto problematiku. Druhým navazujícím cílem je 

vypracování základní mediky výcviku přístrojového potápění tělesně postižených se 

zaměřením na paraplegii a quadruplegii. 

 

Úkoly práce: 

 provést literární rešerši daného tématu – obecné zpracování literatury o 

přístrojovém potápění a specializované zpracování dostupných pramenů o 

přístrojovém potápění tělesně postižených; 

 zjistit názory instruktorů, zastupujících jednotlivé potápěčské systémy, na 

potřebu vytvoření metodiky výcviku přístrojového potápění u paraplegiků a 

quadruplegiků; 

 zjištění názorů potápěčů s tělesným postižením, kteří mají zkušenost 

s přístrojovým potápěním, na danou problematiku; 

 vypracování základních metodických postupů výše uvedené problematiky. 

 

Soubor: Celý soubor čítal 15 lidí s tělesným postižením, kteří mají zkušenosti 

s přístrojovým potápěním a 7 lidí zastupujících jednotlivé potápěčské systémy. 

 

Metoda: Byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu, umožňující individuální práci 

s každým dotazovaným. Práce je zpracována metodou strukturovaného řízeného 

rozhovoru. 

 

Výsledky: Výsledkem předložené práce je návrh komplexního metodického pokynu 

k výcviku přístrojového potápění osob s tělesným postižením (se zaměřením na 

paraplegii a quadruplegii).  

 



 

Klíčová slova: potápění, přístrojové potápění, ponor, vozíčkář, potápění vozíčkářů, 

paraplegie, quadruplegie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Title: Basic Training Methodology of Scuba Diving For the Physically 

Challenged (With a Special Focus on Paraplegia and Quadriplegia) 

 

Objectives of this paper: This paper has two principal objectives. The first 

objective is to explore the views of instructors representing various diving systems on 

the need to create a training methodology of scuba diving for the physically challenged 

and, further, to explore the opinion of handicapped divers on this issue. The second, 

follow-up objective is to develop the basic training methodology of scuba diving for the 

physically challenged, focusing on paraplegia and quadriplegia.  

 

Tasks: 

 To research the literature on the topic – to provide an overall review of literature 

on scuba diving and a focused review of available literature on scuba diving for 

the physically challenged; 

 To explore the views of instructors representing various diving systems on the 

need to create a training methodology  of scuba diving for paraplegics and 

quadriplegics; 

 To explore the opinion of handicapped divers experienced in scuba diving on 

this issue; 

 To draft a basic training methodology as indicated above. 

 

Sample: The interviewed sample consisted of 15 physically challenged people with 

some experience in scuba diving and 7 people representing the diving systems. 

 

Methodology: A qualitative research method that provides an opportunity to work with 

each interviewed participant on an individual basis has been used. This paper has been 

drafted using a structured/managed discussion. 

 

Results: The result of this paper is a draft comprehensive training methodology of 

scuba diving for the physically challenged (with a special focus on paraplegia and 

quadriplegia). 

 



 

 

Keywords: diving, scuba diving, dive, wheelchair-bound, wheelchair-bound person 

diving, paraplegia, quadriplegia
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ÚVOD 

 

Cílem sportu osob se zdravotním postižením je vnitřní hodnota sportu pro ně 

samotné. Sport přináší do jejich života další kvality. Důležitý je psychologický efekt – 

sebedůvěra, odhodlání a motivace změnit stávající situaci. Má i vysoký reintegrační 

význam (Jansa et al., 2007). 

Sportovní potápění, jak uvádí Vrbovský et al. (1997) nabízí možnost aktivního 

využívání volného času spojeného s nevšedními zážitky z pobytu pod vodou. Věnovat 

se této činnosti bez příslušných vědomostí a návyků však může být velmi nebezpečné. 

Každý, kdo chce začít s potápěním, by proto měl nejdříve projít organizovaným 

výcvikem.  

Pro potápěče je důležité znát přírodní zákony, které určují principy potápění. Bez 

této znalosti je těžké porozumět pravidlům, která je zapotřebí dodržovat pro zachování 

bezpečnosti tohoto sportu. Je životně důležité, aby potápěč rozuměl rozdílům mezi 

prostředím nad i pod vodní hladinou. Zřejmé rozdíly, jako je zvýšená viskozita a hustota 

vody, umožňující těm, kteří proniknou pod vodní hladinu, prožít jeden z nejvíce 

vzrušujících zážitků spojených s potápěním – stav beztíže a schopnost pohybu ve třetí 

dimenzi (Mountain, 1998).  

 „Není důležité, kolikrát se člověk ponoří, ale kolikrát se tento člověk vrátí 

zpět na hladinu naprosto zdráv a živ.“ Tato slova pronesl prof. MUDr. František 

Novomeský, CSc., při jedné ze svých odborných přednášek. Jsou to slova praktika a 

zkušeného potápěče. Tuto větu slýcháváme často při našich potápěčských výletech. 

Tato práce se snaží zmapovat současnou situaci přístrojového potápění tělesně 

postižených, která se týká metodických postupů při výcviku přístrojového potápění 

tělesně postižených se zaměřením na paraplegii a quadruplegii. Předložená práce má 

dva cíle. Zjištění postoje instruktorů a potápěčů s tělesným postižením na vytvoření 

metodických postupů přístrojového potápění osob s tělesným postižením. Navazujícím 

cílem bude vypracovat základní metodické postupy k této problematice. Z dřívějších 

výzkumů vyplývá, že metodika výcviku, která by byla uplatněna na cílovou skupinu, 

nebyla oficiálně vypracována. V praxi se doposud uplatňovaly metodické postupy 

výcviku, které nebyly modifikovány pro výše uvedenou skupinu.  
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Stále je na trhu nedostatek odborné literatury, kvalifikovaně informující tělesně 

postižené a ty, kteří se s nimi potápí. Neexistuje též obecně platná výcviková směrnice, 

která by upravovala pohyb vozíčkářů pod vodou.  

Předpokládáme, že je důležité vypracovat metodiku výcviku přístrojového 

potápění pro tělesně postižené se zaměřením paraplegii a quadruplegii. Předpokládáme, 

že tato diplomová práce pomůže k oficiálnímu vypracování metodiky výcviku 

přístrojového potápění pro tělesně postižené, kterou by mohli využívat organizace, které 

se touto problematikou zabývají nebo chtějí zabývat. 

Toto téma jsme si vybrali z důvodu, protože se této problematice pravidelně 

věnujeme již od roku 2002 a máme praktické zkušenosti, které by k tomuto účelu mohly 

být využity. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Problematika poranění páteřní míchy 

1.1 Páteř (Columna vertebralis)  

Páteř člověka se skládá ze 7 obratlů krčních (vertebrae cervicales, zkratka: C), ze 

12 obratlů hrudních (vertebrae thoracicae, zkratka: Th nebo D), z 5 obratlů bederních 

(vertebrae lumbales, L), z 5 obratlů křížových 

(vertebrae sacrales, S), splývajících druhotně 

v jednotnou kost křížovou, a ze 4 až 5 obratlů 

kostrčních (vertebrae coccygeae, Co), které 

odpovídají zakrnělému ocasnímu oddílu páteře 

(Borovanský, 1972). 

Pohyblivost páteře je součet pohybů mezi 

jednotlivými obratli; pohyby se dějí jednak mezi 

těly obratlovými stlačováním meziobratlových 

plotének, jednak v meziobratlových kloubech. 

Stupeň pohyblivosti určují především meziobratlové 

ploténky, a potom to, jsou-li obratle jinak volné 

nebo jsou-li připojeny k jiným kostem (žebrům). 

Pohyblivost je přímo úměrná výšce 

meziobratlových plotének, ale zároveň je tím větší, 

čím má meziobratlová ploténka menší plochu 

(Borovanský, 1972). 

Směr pohybů v jednotlivých oddílech páteře 

je určen orientací a úpravou kloubních plošek. Na 

páteři se mohou dít čtyři druhy pohybů: 

Obr. č. 1 – Vztah obratlových těl 

k výstupům míšních kořenů u dospělé 

osoby (Pfeiffer 2007) 

1. ohnutí vpřed a dozadu (v rovině sagitální), předklony a záklony, anteflexe               

a retroflexe; 

2. ohnutí ke stranám neboli úklony, lateroflexe; 

3. otáčení, rotace; 

4. malé pohyby pérovací závislé na zakřivní páteře (Borovanský, 1972). 
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1.2 Páteřní mícha (Medulla Spinallis)  

Páteřní mícha je uložena v páteřním kanálu (Canallis vertebralis). Vstupy zadních 

a výstupy předních míšních kořenů vytvářejí 8 krčních (cervikálních), 12 hrudních 

(torakálních), 5 bederních (lumbálních a 5 křížových (sakrálních) segmentů. Mícha se 

skládá z šedé (neuronová těla) a bílé (nervové axony) hmoty (Rokyta, 2000). 

Šedá hmota vytváří velké zadní a přední a malé postranní rohy míšní. Buňky šedé 

hmoty míšní se dělí do deseti vrstev (laminae), které odpovídají funkčnímu rozdělení. 

Jednotlivé vrstvy, označované jako Rexedovy zóny, jsou uloženy tak, že v zadních 

rozích jsou neurony zóny I – VI spojeny se senzorickými funkcemi, v postranních 

rozích v zónách VII jsou jádra nervů zabezpečující autonomní funkce a v předních 

rozích v zónách VIII – X jsou motoneurony předních rohů míšních, spojené 

s motorickými funkcemi. Zóna X, uložená okolo centrálního kanálu míšního, všechny 

funkce integruje. Bílou hmotu míšní tvoří vzestupné a sestupné dráhy spojující míchu 

s vyššími oddíly centrálního nervového systému (Rokyta, 2000). 

Funkce páteřní míchy spočívá převážně v její účasti na motorice, kterou 

uskutečňuje na základě míšních reflexů a zprostředkováním vjemů z celého těla 

s vyjímkou hlavy (Rokyta, 2000). 

1.2.1 Míšní reflexy 

Mícha je také centrem míšních reflexů. Jednu skupinu tvoří proprioreceptivní 

reflexy, které se dají vybavit podrážděním receptorů ve svalech (svalová vřeténka) a 

šlachách (Golgiho šlachová tělíska). Další skupinou jsou exteroreceptivní reflexy, jež 

lze vybavit podrážděním exteroreceptorů. Patří sem jednak extenzorové reflexy a 

flexorové reflexy (Kohlíková, 2004). 

 

Základem míšních dějů je reflexní okruh, který má pět základních oddílů: 

1. receptor – ve svalech, šlachách nebo v kůži, 

2. dostředivá vlákna (aferentní) – senzitivní, 

3. centrum – v míše (motorická buňka), 

4. odstředivá vlákna (eferentní) – motorická 

5. efektor – nervosvalová ploténka a sval. 
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1.2.2 Poškození míchy 

 K poškození míchy (míšní lézi) dochází nejčastěji při poranění páteře následkem 

úrazu. Mícha prochází jednotlivými obratli a při jejich zlomení, roztříštění nebo 

vzájemném posunutí může dojít k různě závažnému poškození míchy. To pak vede ke 

ztrátě citlivosti a ochrnutí svalů pod úrovní poškození. 

Nejčastější příčinou poranění páteře a míchy jsou automobilové nehody. Dále to 

mohou být úrazy při jízdě na kole či motocyklu, pády z výšky, skoky do mělké vody, 

sportovní úrazy, pracovní úrazy a jiné. Mícha však může být poškozena i při zánětlivém 

či degenerativním onemocnění nebo vrozeně (Faltýnková, 2004). 

Při porušení páteřní míchy celé nebo její části nastává míšní šok. Při něm se 

zastaví reflexní činnost, což je způsobeno vyřazením vlivu vyšších částí CNS. Trvání 

míšního šoku závisí na stupni fylogenetického vývoje (u žáby 1 – 3 minuty, u člověka 

může trvat 1 – 4 týdny i déle). Míšní šok odeznívá postupně. Nejprve se objevují 

vegetativní reflexy, později flexorové. Extenzorové reflexy se obnovují nejpozději nebo 

vůbec ne. Člověk s porušenou míchou je ohrožen infekcí z proleženin (Rokyta, 2000). 

 

Paraplegie, paraparéza 

Paraplegie - transverzální kompletní míšní léze (plegie = motorické ochrnutí) dolních 

končetin; Paraparéza - nekompletní dolní (hrudní nebo bederní) poškození míchy. Často 

zachovaná citlivost dolních končetin (Wendsche, 1993). 

 

 

PORANĚNÍ POPIS 

Th2-Th5 zmenšený dechový objem; úplná nezávislost na všech denních činnostech; 
mechanický vozík je nezbytný; možnost řídit automobil upravený na 
ovládání horními končetinami a s automatickou spojkou 

Th6-Th10 Úplná nezávislost; mechanický vozík je nezbytný; možnost řídit 
automobil upravený pro řízení horními končetinami 

Th11-L3 Úplná nezávislost. 

L4-S2 Úplná nezávislost doma i mimo dům; vozík není nutný; chůze bez aparátů 
a se dvěma francouzskými berlemi  

od  L1 velká motorická nezávislost 
Tabulka č. 1 – Poruchy míšních segmentů u paraplegie (Pfeiffer 2007) 
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Quadruplegie, Quadruparéza 

Kvadruplegie- úplné přerušení krční míchy s ochrnutím horních i dolních končetin. 

Kvadruparéza - inkomplentní poškození krční míchy, většinou s oslabenou funkcí 

horních končetin, dolní mohou být kompletně plegické (Wendsche, 1993). 

 

PORANĚNÍ POPIS 

C4 dýchání brániční; závislost na okolí je značná; nutný elektrický vozík 
ovládaný bradou; do úst je někdy nezbytný dýchací přístroj a snadno 
přístupná odsávačka hlenů 

C5-C6 dýchání brániční; závislost na okolí je značná; možnost částečně se 
oblékat na horní polovině těla, sedat si a lehat na lůžku; částečná 
samostatnost při močení; postrkuje sám mechanický vozík na rovině; 
elektrický vozík ovládá rukou; na rukou kompenzační pomůcky; 
v příznivých případech ovládá uzpůsobený osobní automobil 

C7-C8* dýchání brániční; samostatnost při aktivitách denního života; možnost 
ovládat osobní automobil upravený pro řízení horními končetinami. 

Tabulka č. 2 – Poruchy míšních segmentů u quadruplegie (Pfeiffer 2007) 

 

* Pozn.: krčních obratlů je 7, ale krčních kořenů nervových je 8 (1. krční kořen je nad 1. krčním 

obratlem)  

1.2.3 Komlikace poranění míchy 

Proleženiny (dekubity) jsou jedním z největších nebezpečí, které dlouhodobě 

ohrožují osoby s transverzální míšní lézí. Vznikají v místech, kde je pod pokožkou 

blízko kostní tkáň. Dekubity vznikají, když mechanický tlak mezi kostní tkání a 

pokožkou je větší než krevní tlak v kapilárách a ty nemohou dopravit okysličenou krev 

do tkání. Vzniká nejprve zarudnutí. Pokud dojde k destrukci pokožky, snadno může 

přejít proleženina až na svalovou tkáň a někdy dojde k infekci i kostní ktáně a velké 

nekróze. Infikovanou kostní tkáň je nutno chirurgicky odstranit. Nebezpečí dekubitů 

spočívá v tom, že jsou v denervované tkáni a nebolí a infekce se bez bolestivého 

varování šíří (Pfeiffer, 2007). 

1.2.4 Poruchy čití 

Čití je vedeno specifickými drahami, kterými se senzitivní podněty dostávají do 

centra citlivosti. Podle kvality a vedení je rozlišeno čití: 

 hluboké – podněty jsou vedeny drahami v zadních míšních provazcích, 

 povrchové – vede podněty v postraních míšních provazcích. 
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Hluboké čití: 

o vnímání chvění (vibrační čití), 

o vnímání pohybu a polohy těla (pohybocit a polohocit), 

o vnímání tlaku, 

o vnímání tíhy. 

Povrchové čití: 

o vnímání dotyku (taktilní čití), 

o vnímání bolesti (algické čití), 

o vnímání teploty (termické čití). 

Podle místa postižení míchy mohou vznikat různé poruchy čití. Může být 

postižena pouze jedna jeho kvalita nebo obě, ale každá na opačné straně těla (Káš, 

1996). 
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2. Zdravotní klasifikace vozíčkářů 

V kontextu sportu zdravotně postižených může být klasifikace definována jako 

hodnotící systém, který se používá k rozdělení sportovců do tříd při různých 

sportovních aktivitách tak, aby jim poskytl srovnatelný výchozí bod pro trénink a 

soutěže, a tím zajistil „fair play“ (Daďová, 2008). 

Na základě různých zkoumání se klasifikace poměrně často přepracovává. To 

dokládá i fakt, že Mezinárodní paralympijský výbor (IPC – International Paralympic 

Commettee), který je za tvorbu klasifikačních pravidel odpovědný, vyvinul v roce 2003 

„klasifikační strategii“, která vedla k vytvoření tzv. Klasifikačního kodexu 

(Classification Code). Tento kodex má koordinovat vývoj klasifikace tak, aby se co 

nejvíce přiblížila přesnému, spolehlivému, konzistentnímu a důvěryhodnému systému, 

který bude sportovně orientován a bude dostatečně transparentní a „férový“ (Daďová, 

2008). 

 

Kábele (1992) uvádí, že pro stanovení zdravotní klasifikace bodové ohodnocení 

sportovce vozíčkáře se posuzuje řada ukazatelů. Nejdůležitějšími faktory jsou: 

1. Testování svalové síly 

2. Proprioceptivní vnímání 

3. Udržení rovnováhy v sedu 

4. Spasticita – křečovité stažení svalů 

5. Míra fixace k vozíku 

6. Deformity kloubů a kostí 

7. Uměle vyvolané znehybnění končetiny nebo kloubu 

8. Používání kompenzačních pomůcek 

9. Tréninkový efekt 

 

add 1) Testování svalové síly 

U vozíčkářů se nejčastěji aplikuje svalový test podle Danielse a Worthingama 

(1980). Ten posuzuje svalovou výkonnost na šestistupňové škále: 
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STUPEŇ POPIS 

0 žádná volní kontrakce 

1 slabá kontrakce bez pohybu končetiny 

2 kontrakce s velmi slabým pohybem ne proti směru gravitace 

3 kontrakce s celým pohybem proti gravitaci 

4 kontrakce s plným rozsahem pohybu 

5 kontrakce normální síly s celým rozsahem pohybu proti odporu 

Tabulka č. 3 - Svalový test (Kábele, 1992)  

 

add 2) Proprioceptivní vnímání  

Používá se zejména u sporných případů, kdy testujeme úroveň přijímání podnětů    

ve snaze ověřit míru postižení. Klasifikace závodníka není založena na úrovni vnímání 

podnětů, ale na jeho pohybové úrovni. 

 

add 3) Udržování rovnováhy v sedu 

Diferencuje především paraplegiky. Testování je totožné s testováním břišních 

svalů, paravertebrálních zádových extenzorů, dále při testování rovnováhy v sedu 

hodnotí otáčení horní končetiny směrem k palci (supinace) a otáčivý pohyb ruky a 

předloktí palcem dolů (pronace). Nejobvyklejším způsobem je testování v sedu na hraně 

stolu s pokrčením nohou v kyčli a koleni a s oporou nohou jako na vozíku. Vozíčkář se 

snaží dosáhnout rovnováhy bez pomoci rukou a pak ji udržet proti tlaku ve všech 

směrech. Rovnováhu pak hodnotíme na pětistupňové škále následovně: 

 

STUPEŇ ROVNOVÁHA POPIS 

1. Normální vozíčkář udrží rovnováhu bez pomoci rukou i proti velkému 
tlaku 

2. Dobrá udrží rovnováhu proti střednímu tlaku, je schopen volně 
a rychle pohybovat pažemi, rovnováhu udrží s minimálním 
úsilím 

3. méně dobrá udrží rovnováhu někdy i proti mírnému tlaku, ale obvykle si 
musí vypomáhat rukama 

4. Slabá udrží rovnováhu za pomoci pohybů hlavy a ramen, při 
minimálním odporu rovnováhu ztrácí 

5. Nulová nedosáhne sedu, ani se v něm neudrží bez opory o paže 
Tabulka č. 4 – Test rovnováhy (Kábele 1992) 
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add 4) Spasticita 

Obvykle spasticita sportovce znevýhodňuje, protože buď musí svoji sportovní 

aktivitu přerušit a počkat, až křečovité stažení svalů pomine, nebo postiženou končetinu 

fixovat k vozíku, což je však v rozporu s pravidly. Spasticita může být i sportovní 

výhodou, např. při plaveckých obratech spasmy extenzoru. Proto je třeba sledovat 

sportovce v jednotlivých sportovních disciplínách. 

 

add 5) Fixace k vozíku 

Fixace nohou nebo trupu k vozíku může zlepšit výkonnost či obratnost sportovce 

vozíčkáře. V současnosti přetrvává názor, že otázka fixace nohou či trupu je záležitostí 

pravidel. 

 

add 6) Deformity kloubů a kostí 

Kosti i klouby DK se mohou v důsledku různých zranění výrazně zdeformovat, 

což ovlivňuje klasifikaci.  

 

add 7) Atrodéza 

Uměle vyvolané znehybnění nebo ztuhnutí končetiny má podstatný vliv na 

testování svalů. Znehybnění mění funkčnost končetiny a promítá se do individuální 

sportovní výkonnosti. Je také nutno vzít v úvahu, že artrodéza může na jedné straně 

snížit pružnost, ohebnost, ale na druhé straně zlepšit rovnováhu. 

 

add 8) Používání kompenzačních pomůcek 

Vozíčkáři v mnoha případech užívají různé protetické pomůcky, které pravidla 

povolují.  Zásadně platí, že chtějí-li s těmito pomůckami soutěžit, musejí být s nimi 

testováni. 

 

add 9) Tréninkový efekt 

Klasifikace by tedy měla primárně vycházet z neurologického nálezu a ne 

z úrovně pohybových schopností a dovedností. 

 

Každý sport má svůj klasifikační systém, který však vychází z obecného 

klasifikačního modelu, který je základem povětšinu vozíčkářských sportů. Tento 
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klasifikační systém rozlišuje postižené podle výše míšní léze (poruchy) a rozdělení na 

quadruplegiky (skupiny 1A,1B,AC) a paraplegiky (skupiny 2 až 5) (Kábele, 1992). 

 

SKUPINA ROZDĚLENÍ PODLE VÝŠE MÍŠNÍ LÉZE 

1A 
léze v oblasti horních segmentů krční míchy, konkrétně v neurologické 
úrovni C 4 - C 6, triceps-síla musí být menší než stupeň 3 dle svalového 
testu 

1B 
léze v oblasti krční míchy, neurologická úroveň C 7, triceps - 4 až 5 dle 
svalového testu, flexe a extenze v zápěstí 

1C 
léze v oblasti dolních segmentů krční míchy, neurologická úroveň C 8 až 
Th 1, triceps - 4 až 5 dle svalového testu, flexe a extenze zápěstí i prstů, 
porucha jemné motoriky rukou 

2 
léze v oblasti horní hrudní míchy, neurologická úroveň Th 1 - Th 5, žádné 
funkční břišní svaly, žádná nebo slabá rovnováha trupu v sedu 

3 
léze v oblasti střední hrudní míchy, neurologická úroveň, Th 6 - Th 10, 
dobré břišní svaly, žádné funkční dolní břišní, žádné funkční extenzory 
dolní části trupu, slabá či méně dobrá rovnováha v sedu 

4 

léze v oblasti dolních segmentů hrudní míchy a horních segmentů bederní 
míchy, neurologická úroveň Th 11 - L 3, quadriceps - 0 až 2 dle svalového 
testu, dobré břišní a zádové extenzory, částečně funkční flexory  a 
adduktory kyčle, méně dobrá až dobrá rovnováha v sedu 

5 
léze v oblasti dolních segmentů bederní míchy a sakrální krajiny, 
neurologická úroveň L 3 - S 2, quadriceps - 3 až 5 dle svalového testu, 
dobrá až normální rovnováha v sedu 

Tabulka č. 5 – Rozdělení postižení dle poškození míšních segmentů (Kábele, 1992) 

 

2.1 Plavání 

Při plaveckém výcviku postižených je významná již okolnost, že se postižení 

mohou ve vodě pohybovat bez pomocných zařízení (vozíku a jiných ortopedických 

pomůcek) a provádět pohyby, které na suchu nezvládnou. Mnoho tělesně postižených se 

naučí plavat tak dobře, že se vyrovnají zdravým (Bělková, 1988). 

Plavání je nejúčinnější a nejprospěšnější pohybovou činností pro osoby trvale 

tělesně postižené. Mezi hlavní faktory, které umožňují pozitivní efekt, jsou vztlak vody 

(snižuje účinky gravitace) a teplota vody (optimální 28 – 35 stupňů Celsia). 

 

Existují tři typy tříd, ve kterých plavci závodí: S (volný způsob, znak, motýlek), 

SB (prsa) a SM (polohový závod jednotlivců) (Daďová, 2008). 
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3. Fyzika, anatomie a fyziologie v souvislosti s potápěním 

3.1 Fyzikální vlastnosti vodního prostředí v souvislosti s 

potápěním 

3.1.1 Atmosférický a hydrostatický tlak 

Člověk je ve svém normálním životním prostředí vystaven účinkům tlaku 

okolního vzduchu. Normální atmosférický tlak (p = 101,325 kPa) je smluvní hodnota 

(konstanta) odpovídající průměrnému tlaku vzduchu při hladině moře. Tento tlak 

odpovídá tíze myšleného vzduchového sloupce nad každým čtverečním metrem 

vodorovné plochy od povrchu Země až po hranice atmosféry. Se vzrůstající 

nadmořskou výškou se zmenšuje výška vzduchového sloupce, ležící nad daným 

místem. Proto klesá rovněž i atmosférický tlak a klesá i hustota vzduchu (Piškula, 

Piškula, Štětina, 1985). 

Tlak ovzduší se přenáší samozřejmě i do vody, takže těsně pod hladinou je ve 

vodě tlak rovný tlaku atmosférickému. Se zvětšující se hloubkou se však nad daným 

místem zvětšuje sloupec vody a tlaková síla působící na myšlenou vodorovnou plochu 

se zvětší o hodnotu odpovídající tíze sloupce vody nad touto plochou. Přírůstek tlaku, 

vyvolaný kapalinou v tíhovém poli v klidovém (statickém) stavu, nazýváme 

hydrostatický tlak (Piškula, Piškula, Štětina, 1985). 

 

Tlak narůstá o 0,01 Mpa (10kPa = 0,1 bar) na každý metr hloubky 

 

3.1.2 Archimédův zákon 

Hustota vody je přibližně 770 krát větší než hustota vzduchu nad hladinou moře. 

Důsledky této skutečnosti se projevují jak v klidu, tak při pohybu potápěče pod vodou 

(Piškula, Piškula, Štětina, 1985).  

Podle známého Archimédova zákona je těleso ponořené do kapaliny 

nadlehčováno silou, odpovídající tíži kapaliny tělesem vytlačené. To znamená, že také 

člověk je ve vodě nadlehčován silou, odpovídající tíze vody tělem vytlačené. Svalstvo a 

kosti mají o něco větší hustotu než voda, ale obsah plic a ostatních dutin, v nichž je 

vzduch, činí tíhu člověka ve vodě o něco menší, než je hmotnost vytlačené vody 

(Maťák, 1994). 
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3.1.3 Zrak ve vodním prostředí 

Ostrého vidění pod vodou lze dosáhnout tak, že před oko umístíme potápěčskou 

masku, tedy vrstvu vzduchu. Dojde tak však k dalšímu druhému lomu světelných 

paprsků při přechodu světla z vody do vzduchu. Proto jsou objekty viděné skrze 

potápěčskou masku ostré, ale zdají se být asi o třetinu větší a o čtvrtinu blíže, než ve 

skutečnosti jsou (Maťák, 1994). 

3.1.4 Sluch ve vodním prostředí 

Sluchové vjemy potápěče pod vodou se poněkud liší od vjemů nad hladinou. 

Voda je velmi dobrý vodič zvuku, avšak v důsledku rozdílných hustot a stlačitelnosti se 

podstatně liší akustická impedance vody a vzduchu. Do vody proniká zvuk jen asi o 

jedné tisícině intenzity zvuku ze vzduchu. Proto se bez pomůcek nemohou potápěči pod 

vodou dorozumět hlasem a slyšitelné jsou pouze hlasité výkřiky. Zvuky vznikající 

přímo pod vodou se naopak šíří velmi dobře. Např. údery potápěčským nožem do láhví 

dýchacího přístroje jsou slyšitelné na velkou vzdálenost a mohou se použít k signalizaci 

(Piškula, Piškula, Štětina, 1985). V současné době se používají různé chrastítka, 

píšťalky atd. 

3.1.5 Hmat ve vodním prostředí 

Hmat je dalším smyslem, který se pod vodou mění. Chladná voda působí 

zkřehnutí rukou a také kvůli neoprenovým nebo suchým rukavicím jsou často 

nemotornější než obvykle (Virt, Skoumal, 2007). 

 

3.2 Fyziologické a anatomické vlastnosti vodního prostředí v 

souvislosti s potápěním 

Orgány jsou tvořeny z tkání, tj. souborů buněk shodného tvaru a funkce. 

Z potápěčského hlediska (pobyt v přetlaku) je významné, že organismus až na určité 

výjimky představuje prakticky tekuté prostředí. Tělní tekutiny se nacházejí uvnitř buněk 

i v mezibuněčných prostorách, kolují v cévním a mízním systému. Celková voda 

v organismu dospělého jedince představuje přibližně 60% tělesné hmotnosti (Vrbovský 

et al., 1997). 
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3.2.1 Dýchání 

Dýchání je řízeno dýchacím centrem umístěným v CNS. Probíhá samovolně, 

avšak lze je zčásti ovlivnit vůlí – např. zadržením dechu při potápění se základní 

výstojí. 

Impuls k nádechu vyvolává zvýšená koncentrace oxidu uhličitého v krvi, která 

signalizuje potřebu dodat nový kyslík a zároveň odvést přebytečný oxid uhličitý. Určité 

množství oxidu uhličitého v organismu je tedy pro správný průběh dýchání nezbytné. Je 

potřebné upozornit na nebezpečí spojené s usilovným rozdýcháváním (hyperventilací) 

před ponorem na nádech, jímž je možné přivodit značný pokles koncentrace oxidu 

uhličitého v organismu. Tento stav může vést k bezvědomí, které nastoupí dříve než 

koncentrace oxidu uhličitého dosáhne hodnoty potřebné pro podráždění dýchacího 

centra. Minutová ventilace plic označuje celkové množství vzduchu, které člověk 

nadechne (samozřejmě také vydechne) během jedné minuty. Pro středně namáhavé 

plavání, čili pro běžné potápění, činí cca 30 litrů. S minutovou ventilací plic úzce 

souvisí výpočet předpokládané spotřeby vzduchu při potápění s dýchacím přístrojem. 

Minutová ventilace narůstá s přibývající námahou (i s prochlazením, nervozitou, 

stresem) a může dosáhnout hodnot okolo 100 litrů (Vrbovský et al., 1997). 

Fyziologicky správná technika dýchání z plicní automatiky spočívá v pomalém 

hlubokém nádechu, po kterém bez prodlevy následuje pomalý a důsledný výdech. 

Zadržování dechu před zahájením výdechu nelze v žádném případě doporučit, protože 

vede k nadměrnému hromadění oxidu uhličitého v organismu. Při potápění s dýchacím 

přístrojem je vyrovnávání tlaku uvnitř hrudníku potápěče s tlakem okolí zajištěno 

technicky. Plicní automatika samočinně reguluje tlak vzduchu ze zásobníku přístroje 

podle hloubky, v níž se potápěč právě nachází (Vrbovský et al., 1997). 

3.2.2 Působení dusíku 

Téměř čtyři pětiny (78%) z celkového objemu atmosférického vzduchu připadají 

na dusík a právě tolik dusíku je obsaženo i v zásobníku dýchacího přístroje. 

Fyziologicky je dusík považován za netečný plyn, poněvadž se neúčastní životních 

pochodů: v průběhu látkové přeměny není spotřebováván ani se při ní netvoří, jak je 

tomu u kyslíku a oxidu uhličitého. Pro potápění se vzduchovými dýchacími přístroji je 

však významný ze dvou důvodů: 
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 Při sestupu a pobytu v hloubce se dusíkem sytí potápěčův organismus, jemuž při 

nesprávně vedeném výstupu hrozí vznik dusíkových bublinek způsobujících 

dekompresní (kesonovou) nemoc. 

 Od hloubky 40 metrů vyvolává dusík společně s oxidem uhličitým hloubkové 

opojení – stav podobný opilosti, který nepříznivě ovlivňuje schopnosti potápěče 

a zvyšuje riziko nehody (Vrbovský et al., 1997). 

3.2.3 Vliv tlaku na organismus potápěče 

Lidské tělo je z velké části tvořeno vodou. Ta je nestlačitelná a přenáší tlak všemi 

směry. Díky tomu se dokážeme relativně dobře vyrovnat se zvýšeným okolním tlakem. 

Přesto ale existují orgány, fyziologické procesy a mechanismy, které mohou být vlivem 

tlaku nebo v důsledku změn tlaku narušeny nebo dokonce poškozeny. Velkou skupinou 

potencionálních poranění souvisejících se změnami tlaku jsou tzv. barotraumata. 

Nejdůležitějšími dutinami lidského těla jsou plíce, lebeční dutiny, dutina středního ucha 

a dutiny trávicího traktu. Existují však i tzv. umělé dutiny, které vznikají mezi tělem 

potápěče a dodatečnou potápěčskou výstrojí (např. pod záhyby suchého obleku, 

v potápěčské masce, pod kuklou) nebo po určitých zdravotních zákrocích (např. dutina 

v zubu po špatně provedené opravě zubu). Může tedy dojít k barotraumatu plic, 

středoušní dutiny, trávicího traktu, očí, zubu, kůže. Dalšími příklady potápěčských 

chorob, zranění nebo fyziologických změn způsobených zvýšeným tlakem jsou 

dekompresní nemoc, kyslíková toxicita nebo dusíková narkóza (Virt, Skoumal, 

2007). 

3.2.4 Termoregulace  

Termoregulace je schopnost organizmu udržovat stálou optimální tělesnou 

teplotu. Bělková (1988) uvádí, že tepelná vodivost vody je ve srovnání se vzduchem 

23krát větší. Proto voda daleko výrazněji ohřívá nebo ochlazuje tělesný povrch. 

Udržování tělesné teploty při potápění je obtížné s ohledem na fyzikální vlastnosti 

vodního prostředí. Pobyt potápěče pod vodou nejvýrazněji ovlivňuje chlad. Zvýšenému 

odvodu tepla při potápění se bráníme používáním izolačních obleků (Dvořáková, 2005). 

Podchlazení (hypotermie) 

Podchlazení organismu nazýváme stav, kdy teplota tělesného jádra klesne pod   

37 stupňů Celsia. Nejdříve se objeví pocit chladu. Následuje ztráta schopnosti soustředit 
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se, jasně uvažovat nebo koordinovat pohyby. Pocit chladu se dále prohlubuje a 

organismus začíná reagovat svalovým třesem, jedním z tělních termoregulačních 

mechanismů. Lidské tělo ve vodě prochladne mnohem rychleji než na vzduchu, a proto 

je třeba věnovat při potápění velkou pozornost volbě vhodného potápěčského obleku 

(Virt, Skoumal, 2007). 

Při sportovních výkonech podávaných při nízkých teplotách se organismus musí 

vyrovnat s poklesem tělesné teploty. Jako první se objevuje vasokonstrikce v kůži, 

zamezující zvýšeným ztrátám tepla sáláním a vedením. Nejvýrazněji se projevuje na 

prstech rukou a nohou, kde je pozorována až 100 násobná změna v prokrvení 

(Havlíčková et al., 2004).  

 

vliv na potápěče s tělesným postižením (Kolková, 2003): 

U quadruplegie z důvodu narušení fyzikální a chemické termoregulace je nutná 

ochrana izolačními obleky ve vodě až do 30 stupňů Celsia. Nástup hypotermie 

v chladné vodě je velmi rychlý (rychlý pokles kožní teploty vede až k ochlazení jádra) a 

ústup příznaků je velmi pozvolný s možnými následky (infekce atd.). 

U centrální paraplegie je opožděná reakce fyzikální termoregulace na ochrnutých 

částech těla (omezení krevního průtoku kůží – zvýší odvod tepla z povrchu) a 

nemožnost tvorby tepla z ochrnutých svalových skupin vyvolává rychlejší odvod tepla 

z organismu a nastupuje rychleji stav hypotermie. 

U smíšené a periferní paraplegie příznaky hypotermie nastupují později než            

u centrální paraplegie z důvodu větší schopnosti fyzikální a chemické termoregulace   

v aktivních svalových skupinách. 

Přehřátí (hypertermie) 

K přehřátí potápěče dochází většinou na hladině, ještě před zahájením ponoru. 

Jedná se především o případy, kdy byl potápěč v neoprenovém obleku vystaven 

přímému slunci bez možnosti ochladit se nebo když v takových podmínkách prováděl 

fyzicky náročnou činnost (Virt, Skoumal, 2007). 

 

vliv na potápěče s tělesným postižením 

U quadruplegie je porušena termoregulace (nepotí se), z tohoto důvodu se tito 

potápěči oblékají do potápěčského obleku jako poslední.  
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3.2.5 Fyzická kondice 

Někteří potápěči se domnívají, že potápění není fyzicky náročný sport a nemusí 

tedy dbát na svou fyzickou kondici. To je však omyl. V náročných podmínkách ve 

vlnách, v proudech, při výstupu z vody, zde všude dobrou fyzickou kondici 

potřebujeme. Každý potápěč by si měl najít čas na trénink a aerobní cvičení. Fyzický 

trénink zlepšuje kardiovaskulární kondici organismu, zvyšuje vitální kapacitu a 

efektivitu plic, udržuje svalstvo aktivní, zlepšuje funkci vnitřních orgánů, ale zvyšuje i 

schopnost potápěče vyrovnat se se stresem a s náročnými podmínkami ponoru (Virt, 

Skoumal, 2007). 

3.2.6 Psychická kondice 

Dobrá psychická kondice je při potápění nezbytná. Zkušení potápěči říkají, že 

potápění je jen ze 40 % záležitostí svalů a z 60 % záležitostí psychiky. Potápěč, který je 

v pohodě a fit, má daleko větší šanci vyrovnat se s případnými problémy v průběhu 

ponoru, řešit krizové situace pod vodou nebo si prostě potápění užít. Naopak stres, 

nervozita nebo psychická nevyrovnanost jsou potenciálními zdroji problémů (Virt, 

Skoumal, 2007). 
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4. Základní pojmy 

4.1 Průběh ponoru 

Ponor (celkový pobyt potápěče pod vodou) se skládá z pěti hlavních fází: 

 

Zanoření – okamžik od zahájení ponoru. 

Sestup – časový úsek od zanoření do dosažení zvolené hloubky ponoru.  

Hloubky se dělí na:  

 malé (do 10 metrů),  

 střední (od 10 do 30 metrů)  

 velké (přes 30 metrů). 

Pobyt v hloubce – časový úsek od ukončení sestupu a zahájením výstupu. 

Výstup – časový úsek od ukončení pobytu v hloubce do dosažení hladiny. 

Vynoření – okamžik od návratu potápěče na hladinu 

 

Pro časový úsek od zanoření do vynoření se nazývá čas pod vodou. Časový úsek 

od zanoření do zahájení výstupu předepsanou rychlostí (tj. součet časů sestupu a pobytu 

v hloubce) se používá čas na dně. Pro čas, který uběhne od vynoření potápěče do 

zanoření při jeho následujícím ponoru, se používá termín povrchový interval 

(Vrbovský et al., 1997). 

 

 

Obr. č. 2 – Profil ponoru (Vrbovský 1997) 
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4.2 Vyvažování potápěče 

 

Vyvážení znamená, že se pod vodou vznášíte, a nejste ani lehčí, ani těžší než 

voda. Tento stav docílíme různými pomůckami. Jako zátěž slouží olovo, eventuálně 

ocelová láhev, nebo jiné těžké součásti výstroje (např. lampa). Nadlehčení zajišťuje 

vyvažovací vesta nebo žaket, neoprenový oblek a součásti výstroje, které jsou lehčí než 

voda (např. skoro prázdná hliníková láhev). Nejdůležitější a také nejsnáze dosažitelná 

„vyvažovací pomůcka“ jsou naše plíce. Můžeme je používat jako ryby plovací měchýř. 

Při nádechu se zvětší objem těla, čímž vytlačíme více vody, která nás nadnáší, při 

výdechu se objem těla zase zmenší, takže klesáme (Rahimi, 1998) .  

Správně vyvážený potápěč by se měl „vznášet“ ve vyvážené poloze. Neměl by 

klesat ke dnu a mělo by se mu podařit plynule zanořit. Přetížený potápěč v požadované 

hloubce se udrží pouze za pomoci máchání rukama nahoru a dolů a v kolmé poloze.  

U paraplegie a quadruplegie se používá navíc ke správnému vyvážení olovo 

připevněné na pásek ukončený přezkami (karabinami) , které umožňují připevnění této 

zátěže ke kompenzátoru vztlaku.Na dolní končetiny se používá běžný zátěžový opasek, 

na který se navlékne potřebné závaží. Většinou se jedná o 1 kg nebo 2 kg..  Množství a 

umístění olova je individuální. Důležité je docílit  správné vyvážení potápěče. 

 

4.3 Partnerský systém (Buddy team) 

 

Sehraná potápěčská skupina je základem bezpečného potápění. Již od prvních 

kurzů se učí potápět se v partnerském systému dvojic nebo trojic, v takzvaných buddy 

teamech. Spolupráce v týmu umožňuje provádět zajímavější ponory, plnit složitější 

úkoly pod vodou nebo řešit krizové situace s daleko větším přehledem. Tato spolupráce 

začíná již před ponorem při sestavování výstroje a vzájemné kontrole (angl. Buddy 

check), pokračuje při zanoření, v průběhu celého ponoru, vynoření a končí až pomocí 

při odstrojení a uložení výstroje (Virt, Skoumal, 2007). 
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4.4 Potápěčské signály 

 

Pro komunikaci v průběhu ponoru je důležitá znalost potápěčských signálů. 

Nejčastěji se používají posunkové signály a světelné signály. Velmi užitečné však jsou i 

dotykové signály a zvukové signály (Virt, Skoumal, 2007). 

 

Typy potápěčských signálů: 

 posunkové 

 světelné 

 dotykové 

 zvukové 

 

U paraplegie se používají běžné potápěčské signály. U quadruplegie jsou 

domluveny modifikované signály. Např. na dotaz návodčího potápěče (příloha č. 5, 

obrázek č. 7), zda je vše „OK“, potápěč kýve hlavou ve smyslu souhlasu či nesouhlasu. 

Jde o individuální domluvu mezi potápěčskými partnery.  
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5. Potápěčská výstroj pro přístrojové potápění 

Jak uvádí Virt, Skoumal (2007) lidské tělo se v období evoluce přizpůsobilo 

k pobytu na souši. Pod vodou musíme používat potápěčskou výstroj: 

 

o Potápěčská maska – umožňuje dobrý rozhled. Díky širokému zornému úhlu 

může potápěč dobře udržovat vizuální kontakt se svým partnerem. Více viz. 

kapitola č. 3.1.3 Zrak ve vodním prostředí. 

o Potápěčská trubice – „šnorchl“ –  používají potápěči s dýchacím přístrojem při 

plavání na hladině z důvodu šetření vzduchu v potápěčské láhvi. Šnorchl musí 

být vybaven funkčním úchytem k upevnění trubice k pásku potápěčské masky. 

Moderní dýchací trubice mají i výdechový ventil, který usnadňuje snažší 

vyfouknutí vody ze zaplavené trubice.  

o Potápěčské ploutve – umožňují efektivní pohyb ve vodě s vynaložením 

minimálního úsilí. K přístrojovému potápění se používají ploutve řemínkové, 

které se nazouvají na neoprenovou botku. 

o Potápěčské botky – jsou kromě masky, šnorchlu a ploutví další základní 

součástí potápěčské výstroje (tzv. ABC-D). Jejich hlavní funkcí je ochrana 

nohou potápěče před mechanickým poraněním a chladem. Vyrábí se z neoprenu 

různé tloušťky (5-7 mm). 

o Potápěčské obleky - mají význam ochrany organismu před prochladnutím a 

plní také další funkce – chrání potápěče před mechanickým poraněním kůže, 

zraněním způsobeným vodními živočichy. Rozlišujeme následující typy 

potápěčských obleků. Tropické, mokré, polosuché a suché izolační obleky. 

Potápěčské obleky se dají doplnit i celou řadou neoprenových doplňků, 

rukavicemi, ponožkami nebo kuklou. 

o Potápěčské láhve – slouží jako zásobník stlačeného dýchacího plynu. Velikost 

láhví bývá nejčastěji uváděna v litrech vnitřního objemu. Nejčastěji se používají 

láhve o objemu 10 l, 12 l nebo 15 l. Tlakové láhve musí každé dva roky projít 

hydrostatickou tlakovou zkouškou (atestem) a každý rok je nutné provést i 

vizuální kontrolu láhve. 

o Láhvové ventily – existuje mnoho typů (jednoduché a dvojité ventily). Každá 

potápěčská láhev musí být opatřena ventilem, který umožňuje namontování 

dýchací automatiky. 
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o Kompenzátory vztlaku - je zařízení, které připouštěním vzduchu zvětšuje svůj 

objem a upouštěním vzduchu jej opět zmenšuje. Tím potápěči umožňuje řídit 

vztlak v každé fázi ponoru. Kompenzátory vztlaku pro běžné potápění se dělí do 

dvou základních skupin – žakety a křídla. 

o Plicní automatika – redukuje tlak vzduchu z láhve na tlak okolního prostředí a 

tak umožňuje dýchání pod vodou. Dnešní automatiky jsou zpravidla 

dvoustupňové. První stupeň automatiky je namontován přímo k tlakové láhvi a 

reguluje tlak plynu v láhvi na tzv. „středotlak“, tj. tlak okolního prostředí. Druhý 

stupeň automatiky redukuje „středotlak“ na tlak okolního prostředí, ve kterém 

dýcháme. Vyšší tlak vzduchu by mohl při nádechu poškodit plíce potápěče, 

naopak nižší tlak vzduchu by neumožnil nádech nebo by zatížil plíce velkými 

nádechovými odpory. 

o Manometr – slouží pro kontrolu tlaku plynu v láhvi namontovaným na 

vysokotlaké hadici. 

o Zátěžový systém - slouží k vyrovnání vztlaku izolačního obleku. Nejčastěji se 

používají olověné kostky navlečené na zátěžovém opasku. Někteří potápěči 

místo olověných kostek používají kapsové opasky a pytlíky s olověnými broky. 

Mezi potápěči jsou velmi oblíbené i kompenzátory vztlaku s integrovanou 

zátěží, které jsou vybaveny speciálními kapsami. Další možností, kam umístit 

zátěž, jsou kapsy připevněné na popruhy tlakových láhví. Vyvážení potápěče 

není snadné a závisí na mnoha faktorech. Přibližná hmotnost zátěže pro 

průměrného člověka: 

 

 V MOŘI VE SLADKÉ VODĚ 

V plavkách 2,5 kg 1,0 kg 

V neoprenovém obleku 8,0 kg 5,0 kg 

V suchém obleku 12,5 kg 8,0 kg 
    Tabulka č. 7 – Přibližná hmotnost zátěže průměrného člověka (Katz, 1979) 

 

o Potápěčský počítač – slouží v průběhu ponoru ke sledování základních 

parametrů ponoru, především však času strávenému na dně a aktuální hloubce. 

Na základě těchto údajů se může potápěč snáze orientovat pod vodou, plánovat 

ponor, dodržovat správnou výstupovou rychlost. Počítač v průběhu ponoru 

zaznamenává aktuální hloubku a čas strávený na dně a na základě těchto 
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parametrů vypočítává všechny potřebné dekompresní a další údaje – 

bezdekompresní čas v dané hloubce, délku a hloubku dekompresních zastávek, 

množství zbytkového dusíku v tkáních potápěče, výstupovou rychlost a další 

důležité funkce. 

  

Mezi další výstroj patří potápěčský kompas, potápěčská svítilna, potápěčský nůž, 

potápěčský úvazek (přibližně třímetrový kus silonového lana), poznámková tabulka, 

potápěčská bójka. 

 

5.1 Odlišnosti potápěčské výstroje pro cílovou skupinu: 

A/ Paraplegie: 

U této kategorie potápěčů se používá běžná potápěčská výstroj (viz. Kapitola č. 5) 

s výjimkou ploutví. Ploutve se používají, jak uvádí Kolková (2003), pouze u osob 

s postižením od L3, L4 kaudálním směrem – funkční m.quadriceps, mm.gluteí). Pouze 

navíc se používá zátěž na dolní končetiny (u centrální paraplegie i v oblasti horní části 

těla).  

U paraplegie se mohou použít na ruce speciální rukavice s blánama, které 

umožňují lepší záběr rukama ve vodě. 

 

B/ Quadruplegie: 

U této kategorie potápěčů se také používá běžná potápěčská výstroj (viz. Kapitola 

č. 5) s výjimkou ploutví a nože.  

Maska se vybírá tak, aby potápěči seděla na obličeji, a aby mohl potápěč (pokud 

je to možné) snadněji vyrovnat tlak ve středoušní dutině. Navíc se používá zátěž na 

dolní končetiny a v oblasti horní části těla. Váha a rozmístění zátěže je u každého 

potápěče individuální (viz. Kapitola č. 4.2). 

Potápěčský oblek si každý potápěč vybírá podle toho, aby se na něj dobře 

navlékal. Někomu vyhovuje zip na hrudníku a někomu na zádech. V současné době je 

na trhu celá škála neoprenů z elastických materiálů, které usnadňují oblékání. Někteří 

potápěči vozíčkáři si nechávají ušít neopren na míru. Je tomu i u potápěčských rukavic. 

U quadruplegie se potápěčské rukavice nepoužívali z důvodu špatného nebo nemožného 

nasazování. V současné době se pro tyto potápěče mohou nechat ušít rukavice např. na 

zip nebo suchý zip, které umožní snadné nasazování. 
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Kompenzátory se používají žakety i křídla. Pokud má quadruplegik funkční pouze 

pravou ruku, tak se může kompenzátor vztlaku upravit. Inflátor (zařízení k nafukování a 

vypouštění vzduchu z kompenzátoru vztlaku) je běžně veden na levé straně. Při úpravě 

se může odborně přemontovat na pravou. 
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6. Historie potápění 

Nikdy se asi nedozvíme, kdo byl prvním potápěčem. Lidi odpradávna přitahoval 

svět pod vodní hladinou. Získávali z moře obživu, zachraňovali náklady z potopených 

lodí a potápěči byli využíváni i k vojenským akcím. Pravděpodobně prvním historickým 

dokladem o pobytu člověka pod vodní hladinou je hliněný reliéf z Mezopotámie 

uložený v Britském muzeu. Je téměř 3000 let starý (Virt, Skoumal, 2007). 

Historie pronikání pod hladinu je vlastně dějinami vývoje potápěčských zařízení, 

která potápěči pomáhají překonávat bariéry dané přírodními zákony. První dochované 

zmínky o potápěčských zařízeních jsou staré přibližně šest tisíciletí. Jednalo se o 

zásobníky vzduchu v podobě pružných kožených vaků, z nichž potápěči pod vodou 

dýchali. Potápěčský zvon v obvyklém pojetí byl podle dochovaných pramenů poprvé 

úspěšně vyzkoušen okolo roku 1530. Používání potápěčských zvonů doznalo značného 

rozvoje zejména v 17. století. Byly vyráběny ze dřeva s olověnou zátěží. Vyskytly se též 

zvony v podobě skleněných bání. Posádku zpravidla tvořili jeden až tři muži (Vrbovský 

et al., 1997). 

Nejznámějším konstruktérem potápěčského skafandru byl Augustus Siebe. Jeho 

skafandr z roku 1819 měl kovovou přilbu, přívod vzduchu hadicí od pumpy umístěné na 

hladině, avšak kombinéza sahala pouze k pasu a byla dole otevřená. Skafandr fungoval 

dobře, pokud se uživatel držel ve vzpřímeném postoji. Siebe svůj vynález dále 

vylepšoval a s konečnou verzí přišel v roce 1837. Klasický potápěčský skafandr si 

dodnes udržel prakticky tutéž podobu (Vrbovský et al., 1997). 

 V roce 1863 sestrojili Auguste Denayrouze a Benoit Rouquayrol zařízení 

nazvané Aérophore. Potápěč byl vybaven maskou se skleněným zorníkem, která kryla 

celý obličej. Na zádech nesl nevelkou nádrž se stlačeným vzduchem. K tomuto 

zásobníku byl připojen regulátor, jenž dodával hadicí do masky vzduch. Slabinou byla 

malá kapacita zásobníku na zádech. V roce 1912 sestrojil nezávislý dýchací přístroj 

M. Fernez. Potápěče vybavil kovovou zásobní láhví nesenou na zádech. Vzduch 

nepřetržitě proudil přes jednoduchý redukční ventil do náústku. Roku 1924 vybavil 

Yves Le Prieur tlakovou lahev se vzduchem ručně ovládaným dávkovačem. Ve 

srovnání s Fernezovým přístrojem umožňovalo toto uspořádání lépe využít zásobu 

vzduchu, který potápěč do celoobličejové masky napouštěl jen podle potřeby (Vrbovský 

et al., 1997). 
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Spolehlivě fungující automatický regulátor přívodu vzduchu sestavili v roce 1943 

Jacques-Yves Cousteau a Émile Gagnan. Krátce po druhé světové válce přispěly 

dýchací přístroje systému Cousteau-Gagnan rozhodující měrou k rozvoji sportovního 

potápění na celém světě (Vrbovský et al., 1997). 

6.1. Potápění tělesně postižených ve světě 

HSA (Handicap Scuba Association) - organizace s názvem HSA byla založena v roce 

1981 Jimem Gatarcem a v nynější době je vedoucím představitelem rekreačního 

potápění handicapovaných lidí se sídlem v Kalifornii. HSA INTERNATIONAL nabízí 

své podvodní vzdělávací programy po celém světě. Jedná se o neziskovou organizaci. 

HSA vystupuje jako nezávislá společnost nabízející potápěčské kurzy a certifikace. Díky 

jejich bezkonkurenčním potápěčským a instruktorským kurzům, které nabízejí, jsou 

známí po celém světě. Tyto programy byly rozvinuty ve spojení se dvěma hlavními 

potápěčskými organizacemi, PADI a NAUI. V dnešní době dosahuje počet speciálně 

vyškolených instruktorů počtu 2000 v 45 zemích světa. Lidem s postižením nabízí 

jedinečnou možnost jak poznávat svět a seznamovat se s novými lidmi. Každý rok 

realizují několik potápěčských prázdnin v exotických lokalitách. Všechny navštěvované 

destinace jsou hodnocené a vybírané speciálním hodnotícím programem z hlediska 

přístupnosti vozíčků. Na všech zájezdech jsou přítomni vyškolení a certifikovaní 

instruktoři potápění, kteří se starají o bezpečný průběh akce a snaží se pro všechny 

připravit co nejpříjemnější zážitky.  Na všech zájezdech působí vysoce kvalifikovaní 

zástupci agentury, kteří patří také mezi lidi upoutané na vozík. Tyto lidé jsou navíc 

vyškolení HSA potápěči, kteří pomáhají ostatním lidem připojit se ke skupinovým 

výletům nebo zorganizovat jejich individuální plány. HSA uděluje kvalifikace – Open 

Water Diver (OWD), která odpovídá stupni P*. Dále se u OWD rozlišuje úroveň A, B, 

C (tabulka č. 6).  Pokročilejším stupněm je Advanced Open Water Diver (AOWD), 

který odpovídá stupni P** (http://:www.hsascuba.com/scripts/About.php [online] [cit. 

2008-08-14]). 

 

ÚROVNĚ PODMÍNKY 
A musí se potápět s certifikovaným potápěčem (AOWD) 
B musí se potápět se dvěma certifikovanými potápěči (AOWD) 
C musí se potápět se dvěma certifikovanými potápěči, z nichž alespoň 

jeden musí mít certifikaci Potápěč – záchranář (Rescue Diver) 
Tabulka č. 6 – Rozdělení kvalifikace OWD dle HSA 
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Eels on Wheels - organizace Eels on Wheels zahájila svou činnost v roce 1991, kdy 

skupina instruktorů přístrojového potápění z texaského Austinu začala vyučovat osoby 

se speciálními potřebami a/nebo postiženími, jak se adaptovat a naučit sportovnímu 

potápění s dýchacím přístrojem. Cílem této organizace je propagovat sport adaptivního 

potápění. Adaptivní potápění znamená: realizaci adaptací nezbytných k tomu, aby se 

kdokoli, bez ohledu na okolnosti, mohl bezpečně naučit přístrojové potápění a účastnit 

se jej. Program adaptivního potápění organizace Eels on Wheels je zaregistrován podle 

ustanovení 501(c)3 jako nezisková organizace, jež lidem nabízí příležitost k potápění na 

úrovni jejich vlastních schopností za asistence certifikovaných potápěčů zajišťovaných 

Asociací přístrojového potápění pro postižené (HSA), která používá tři úrovně 

certifikace (tabulka č. 6). Organizace Eels on Wheels se skládá z „tělesně schopných“ i 

„adaptivních" potápěčů, i když s ohledem na přípravu, jež je pro všechny společná, se 

každý účastník považuje za adaptivního potápěče. Členská základna zahrnuje osoby 

s postižením, zdravotníky a dobrovolné potápěče se speciálním výcvikem jako asistenti 

při potápění. Tato organizace podniká každoročně alespoň jeden „velký“ potápěčský 

výlet ve skupinách často čítajících celkem 40-50 osob a zahrnujících 10-15 potápěčů 

s postižením (http://www.eels.org/home/history.php [online] [cit. 2010-07-28]). 

6.2. Potápění tělesně postižených v České republice 

Centrum Paraple Praha (založeno 1994; plný provoz od roku 2001) - nabízí týdenní 

kurzy zaměřené na seznámení s mnoha sporty vhodnými pro vozíčkáře (např. plavání, 

potápění, stolní tenis, tenis, floorball, quadrugby, střelba, atletika, cyklistika - handbike, 

orientační běh, lukostřelba, basketbal, volejbal, curling, rafting, kanoe, boccia). V rámci 

programu kurzu spolupracuje s profesionály, kteří se jednotlivými sporty zabývají 

(http://www.paraple.cz/Default.aspx?tabid=124 [online] [cit. 2007-07-18]). 

Potápění v bazénu a ve volné přírodě spolupracují s Občanským sdružením Restart, 

které zaručuje ověřený postup a fáze modifikovaného potápěčského výcviku dle výše 

postižení míchy vedený zkušenými erudovanými potápěči. 

 

Občanské sdužení Restart (založeno 2004) – realizuje potápěčské kurzy a pobyty u 

moře spojené s potápěním pro tělesně postižené, se zvláštním zaměřením na poúrazové 

para-a quadruplegie (vozíčkáři). Spolupracuje s Centrem Paraple Praha. 

Občanské sdružení Restart nabízí:  
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 bazénové a přístrojové potápění pro para, quadruplegiky i jiná tělesná 

postižení  

 ověřený postup a fáze modifikovaného potápěčského výcviku dle výše 

poškození míchy vedený erudovanými potápěči  

 potápěčský výcvik se získáním kvalifikace Potápěč ve výcvikovém systému 

UDI  

 výjezdy za potápěním v moři – Elba, Chorvatsko 

 od října do června možnost zkušebních ponorů v bazénu na Slavii Praha 

 

Prosaz o.s. (založeno 1991) - zájmová organizace, která sdružuje především lidi se 

zdravotním postižením z celé České republiky se stejnými zájmy a podobným stylem 

trávení volného času. Hlavní činností je péče o zdravotně-sociální stav zdravotně 

postižených spoluobčanů. Z volnočasové oblasti nabízí přístrojové potápění 

postižených. Potápění probíhá v přírodních lokalitách lomu Mačkov a lomu Barbora u 

Děčína, dále v krytém bazénu ve Strakonicích (ústní sdělení Doleček L.). 

 

Sportovní klub vozíčkářů – spolupracuje s Občanským sdružením Restart. Vznik 

oddílu potápění u SKV Praha je 1. ledna 2008 (ústní sdělení Onderková J). 

 

Vodní Klub o.p.s. (založeno 2000) - od roku 2002 využívají metodu „Podhladinové 

terapie“. Ve stejném roce uskutečnili několik ponorů ve volné vodě. V současné době 

neprovozují přístrojové potápění tělesně postižených, ale mají zkušenosti, které by rádi 

dále rozvíjeli (ústní sdělení Lukeš J.). 
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7. Potápěčské systémy 

Všechny potápěčské systémy fungující v České republice mají své standardy, 

výcvikové směrnice nebo manuály pro instruktory. Instruktorské manuály obsahují 

metodiku výcviku. Níže uvádíme přehled nejznámějších potápěčských systémů.  

 

7.1 Confé  (CMAS) 

odní potápěčská organizace, 

vznikla

fikační stupně CMAS 

u hvězdou) 

i) 

trox Diver) 

i) 

i) 

deration Mondiale des Activités Subaquatiques

CMAS je nejstarší mezinár

 roku 1959 pro potápěče, nikoli pro komerci a jejím 

prezidentem byl dlouhá léta J. Y. Cousteau. Zabývá se nejen 

výcvikem, ale i výzkumem, podvodní fotografií a podvodním 

sportem. Výcvik získaný pod hlavičkou CMASu je ve světě velice oceňován, má dobrý 

zvuk mezi ostatními systémy a instruktoři CMASu jsou přezkušováni každých 5 let. 

(http://www.barakuda-diving.cz/stranka-system-cmas-37 [online] [cit. 2010-07-25]). 

Svaz potápěčů ČR je držitelem akreditace Ministerstva školství pro vystavení certifikátu 

o získání kvalifikace "instruktor potápění", potřebného pro potřeby podnikání v tomto 

oboru (http://www.stranypotapecske.cz/kurzy/syskval.asp?sys=CMAS, [online] [cit. 

2010-06-13]). 

Hlavní kvali

 CMAS P* (Potápěč s jedno

 CMAS P** (Potápěč se dvěma hvězdam

 CMAS ND (Nitrox Diver) 

 CMAS AND (Advanced Ni

 CMAS P*** (Potápěč se třemi hvězdam

 CMAS I* (Instruktor s jednou hvězdou) 

 CMAS I** (Instruktor se dvěmi hvězdam

 CMAS I*** (Instruktor se třemi hvězdami) 
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7.2 Na

potáp

fikační stupně NAUI 

r 

A Diver 

nced SCUBA Diver 

fications 

7.3 Professional Association of Diving Instructors (PADI) 

otápěčská, 

trénin

tional Assotiation of Underwater Instrukciton (NAUI) 

Vznikla už v roce 1959 v USA a je nejstarší neziskovou 

ěčskou organizací na světě a co do počtu členů, druhou největší 

na světě. Jen instruktorů má na 50 tisíc. Rozsah jejích výukových 

činností je absolutní, od potápění na nádech, přes dětské kurzy, celý 

rekreační a technický program až po procesuální potápění. Krédem 

NAUI je: Dive safety through Education, tedy bezpečné potápění cestou vzdělávání. 

V České Republice je zástupcem NAUI a Course Directorem Petr Večeřa. Servisní 

organizací je firma MDC Praha, zastoupená Jiřím Šlechtou (http://www.kurzy-

potapeni.cz/onas.html [online] [cit. 2010-06-12]). 

 

Hlavní kvali

 Skindiver/Junior Skindive

 SCUBA Diver/Junior SCUB

 Advanced SCUBA Diver/Junior Adva

 Master SCUBA Diver 

 NAUI Leadership Certi

 NAUI SCUBA Instruktor 

 

PADI je již 30 let největší a nejpopulárnější p

ková a vzdělávací organizace. Byla vybudována pro potřeby 

rekreačních potápěčů. Je rozšířená ve více než 90 zemích světa. Ve 

srovnání s jinými programy se PADI systému vzdělávání účastní 

nejvíce potápěčů na světě a proto také kvalifikační karty PADI jsou na 

ější. Systém PADI pracuje na pyramidovém principu, to znamená, že 

absolvováním každého jednotlivého výukového stupně se znalosti a dovednosti rozšiřují 

a prohlubují (Dvořáková, 2005). 

 

světě nejrozšířen
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Hlavní kvalifikační stupně PADI 

 PADI OWD (Open water diver) 

 PADI AOWD (Advanced Open water diver) 

 PADI RD (Rescue Diver) 

 PADI MSD (Master Scuba Diver)  

 PADI DM (Divemaster) 

 PADI IA (Assistant Instruktor) 

 

7.4 International Association of Nitrox and Technical Divers 

(IANTD) 

Od ledna 1997 je IANTD zastoupena i v ČR a na 

Slovensku. V roce 1998 byl uspořádán první instruktorský kurz 

s českým instruktorem trenérem Tomášem Konárkem. Bylo 

vycvičeno prvních deset Advanced EANx Instruktorů. Od ledna 

1997 je IANTD zastoupena i v ČR a na Slovensku. V roce 1998 

byl uspořádán první instruktorský kurz s českým instruktorem 

trenérem Tomášem Konárkem. Bylo vycvičeno prvních deset Advanced EANx 

Instruktorů. Začátkem roku 1999 se IANTD Central Europe podařilo jako prvnímu 

výcvikovému systému u nás rozšířit nabídku kurzů o kurzy potápění s rebreathery 

Dolphin a Ray. V současné době tyto kurzy vyučují již 4 instruktoři. Dále se rozšířila 

nabídka kurzů o kurzy EANx Gas Blender a Trimix Gas Blender (míchač plynů). 

Začátkem roku 2001 si zvýšili někteří instruktoři kvalifikaci přímo v sídle IANTD na 

Floridě o potápění s trimixem a v jeskyních. Tímto se rozšířila nabídka kurzů o 

technický program IANTD. IANTD Central Europe udělila v roce 2000 více než 500 

certifikací. Koncem roku 2000 bylo v ČR a na Slovensku 26 aktivních instruktorů. 

Dalších 12 uchazečů ukončí instruktorský kurz koncem března 2001. Kurzy nových 

instruktorů probíhají dvakrát ročně, v případě vážného zájmu lze kurzy uspořádat mimo 

plánované termíny od nejméně čtyř účastníků. Dne 10.12.1999 byla IANTD Czech & 

Slovak udělena akreditace Ministerstva školství pro výcvik potápěčů 

(http://www.iantd.cz/cz/about/history [online] [cit. 2010-05-21]). 
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Hlavní kvalifikační stupně IANTD 

 IANTD DFA (Diver First Aid) 

 IANTD OWD (Open Water diver ) 

 IANTD OWND (Open Water Nitrox Diver) 

 IANTD OWRD (Open Water Rebreather Diver) 

 IANTD AOWD (Advanced Open Water Diver) 

 IANTD RD (Rescue Diver) 

 IANTD EANx (EANx Diver ) 

 IANTD Deep (Deep Diver) 

 IANTD AEANx (Advanced EANx Diver) 

 IANTD DM (Dive Master) 

 IANTD TD (Technical Diver) 

 IANTD Normooxic Trimix Diver 

 IANTD Trimix Diver 

 

7.5 Scuba Schools Interational (SSI) 

Scuba Schools Interational je jedním z nejznámějších jmen 

v potápěčském průmyslu, kudy ročně projde více než 2,5 milionu 

aktivních potápěčů a 67 milionů potápěčů na nádech. SSI 

stanovila standardy pro podnikání od roku 1970, ve 27 

regionálních kancelářích, s pobočkami ve 110 zemích, a na více 

jak 2400 místech za pomoci didaktických materiálů ve 25 jazycích 

(http://www.divessi.com [online] [cit. 2010-07-27]). 

Hlavní kvalifikační stupně SSI 

 SSI OWD (Open Water Diver) 

 SSI CPR (CPR/Forst Aid) 

 SSI AOWD (Advanced Open Water Diver) 

 SSI SRD (Stress and Rescue Diver) 

 SSI Master Diver 
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 SSI DCS (Dive kontrol specialist) 

 SSI AI (Associate Instruktor) 

 SSI OWDI (Open Water Instruktor) 

 SSI AOWDI (Advanced Open Water Instruktor) 

 SSI DCSI (Divecon Instructor) 

 

7.6 Scuba Diving International (SDI,TDI)  

SDI je poměrně mladá, dynamická agentura zabývající se 

programem pro rekreační potápění. SDI vyrostlo z úspěchu své 

sesterské organizace TDI. U jejího zrodu stáli lidé, kteří řídí TDI. Byl 

to důsledek tlaku instruktorů zajistit obdobně kvalitní výcvik jako 

v TDI i v oblasti rekreačního potápění. Výcvikový systém SDI splňuje 

a v řadě případu i překračuje požadavky výboru pro rekreační potápění (RTSC - 

Recreational Scuba Training Council ). 

Výcvikový systém SDI byl po pečlivé přípravě představen na veletrhu DEMA 

v roce 1999. Instruktoři i účastníci výcviku uvítali přímočarý systém výcviku oproštěný 

od zbytečností. Studijní materiály jsou zjednodušeny tak, aby poskytovaly jen skutečně 

potřebné informace. Současně byl obnoven důraz na praktický výcvik. SDI přizpůsobila 

svůj výcvikový program současnému stavu a trendům vývoje techniky, na který některé 

výcvikové systémy reagují jen pozvolna. SDI zavedla například jako první do výcviku 

povinné používání osobních potápěčských počítačů a o dekompresních tabulkách se 

mluví jak o historické záležitosti (http://www.tdisdi.cz/cs/sdi/historie-sdi [online] [cit. 

2010-07-27]). 

Hlavní kvalifikační stupně SSI 

 Skin Diver 

 Scuba Discovery Program 

 Future Buddies Program 

 Open Water Scuba Diver 

 Advanced Scuba Diver 

 Rescue Diver 

 Master Scuba Diver 
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7.7 United Diving Instructors (UDI) 

Tato původně americká organizace byla založena v roce 1983 

v Kalifornii. Prvním presidentem byl Z. Fisher a hlavním sekretářem 

H.G.Golzing. Díky atraktivitě pořádaných kurzů se těší její 

výcvikový systém stále větší oblibě a popularitě. V roce 1988 se toto 

sdružení spojilo s 1. Rakouským svazem profesionálních učitelů 

potápění a zakotvilo tím také v Evropě. V roce 1989 byla otevřena zastoupení 

v Německu a Švýcarsku, v roce 1997 ve Slovinsku a v roce 1998 i v České republice. 

Významné zásluhy o rozvoj v těchto letech měli zejména presidenti F. Strutz a 

G. Hochl. Díky jejich snažení se "UDI" stává od 22. ledna 1999 jako první výcvikový 

systém v Evropě držitelem "Certifikace EN S 4260" – neboli normy pro základní výcvik 

potápění "Open Water Diver" platné v celé Evropské unii (http://www.udi.cz [online] 

[cit. 2010-06-13]). 

 

Hlavní kvalifikační stupně UDI 

 UDI OWD (Open Water Diver) 

 UDI AOWD (Advanced Open Water Diver) 

 UDI SD (Special Diver) 

 UDI AI (Assistant Instructor) 

 UDI I* (National Instructor) 

 UDI I**(International Instructor) 

 UDI I*** (Staff Instructor) 

 UDI I**** (Honorary Master Instructor) 
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8. Kvalifikační stupně 

Sportovnímu potápění se v naší zemi aktivně věnují stovky sportovců – potápěčů. 

Soustřeďují se v potápěčských klubech Svazu potápěčů České republiky. Jedním ze 

základních materiálů, které tato organizace vydala, jsou výcvikové směrnice, určující 

jednotlivé stupně výcviku v potápěčských klubech a požadavky na instruktorská 

oprávnění. 

Prvním stupněm výcviku začínajícího potápěče je potápění se základní výstrojí. 

Zahrnuje výcvik se základní výstrojí (s potápěčskou maskou, ploutvemi a dýchací 

trubicí). Druhým stupněm potápěčského výcviku je potápěč s jednou hvězdou (P*). 

Zahrnuje výcvik se základní výstrojí a se vzduchovým přístrojem. Je to samostatný 

výcvik pro všechny, kdo se zajímají o sportovní potápění a dosáhli věku čtrnácti let. 

Další kvalifikační stupně jsou určeny pro členy Svazu potápěčů České republiky, kteří 

mají průkaz potápěče, řádně registrované sestupy pod vodu a splňují všechny podmínky 

pro přijetí ke zkoušce. Kvalifikační stupně jsou nazvány Potápěč se dvěma hvězdami 

(P**), Potápěč se třemi hvězdami (P***), Potápěč se čtyřmi hvězdami (P****). 

Instruktorská oprávnění mohou získat potápěči – držitelé nejméně kvalifikačního stupně 

P*** (Maťák, 1994). 

Instuktor s jednou hvězdou (I*) je oprávněn vést samostatně výcvik v klubu      

a potvrdit absolventům výcvik v záklaní škole potápění (P). Instruktor se dvěma 

hvězdami(I**) je oprávněn vést samostatně výcvik v klubu a obsolventům potvrdit 

kvalifikaci P* a P**. Instruktor se třemi hvězdami (I***) může vést výcvik jako 

předešlí instruktoři a také zastávat funkce ve zkušebních komisích pro jednotlivé 

kvalifikační stupně a instruktorská oprávnění. Instruktorská oprávnění všech instruktorů 

platí pět roků (Maťák, 1994). 

 

8.1 Kvalifikační možnosti paraplegiků a quadruplegiků 

Kolková (2003) uvádí, že Česká centrála UDI (United Diving Instruktors) 

v Hrdějovicích na zimním školení instruktorů (r. 2001) vzala potápěčský výcvik 

vozíčkářů na vědomí a schválila navrhovaný kvalifikační řád s určitými omezeními: 
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Potápěč jedna hvězda - paraplegie (P*paraplegie) 

Charakteristika: Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat veškerou výstroj 

sportovního potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a vycvičený k potápění ve 

volné vodě v doprovodu zkušeného potápěče. 

 

Vstupní požadavky:  

1. minimální věk 14 let. 

2. uplavat na hladině libovolným plaveckým způsobem 100 m. 

 

Požadavky na doprovod P*paraplegie 

 

1. minimální dosažený kvalifikační stupeň P*** 

2. souhra a důvěra 

Opět výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň P*paraplegie uděluje 

instruktor potápění I**. 

Vycházíme z výcvikových směrnic UDI a Svazu potápěčů České republiky, které 

upravujeme dle individuálních fyzických možností adepta (Kolková, 2003). 

 

Potápěč jedna hvězda - quadruplegie (P*quadruplegie)  

 

Charakteristika: Potápěč znalý bezpečnosti a používání výstroje sportovního 

potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a vycvičený k potápění ve volné vodě        

ve stálém  doprovodu dvou  zkušených potápěčů (příslušně vycvičených - návodčí             

a kontrolní) do hloubky max.10 m. 

 

Vstupní požadavky (námi upravené):  

1. minimální věk 15 let  

2. quadruplegie od segmentu C6 kaudálně  

3. schopen funkčního plavání - uplavat modifikovaným plaveckým způsobem 

50 m  

   (s plaveckými pomůckami či bez pomůcek) 

 

Po dohodě s potápěčskou organizací UDI (United Diving Instructors) byla určena 

nutnost minimálně 10 sestupů ve volné vodě do malých hloubek k dosažení kvalifikace 
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P*quadruplegie s omezením hloubky a za stálé asistence speciálně vycvičených 

potápěčů (Kolková, 2003). 

 

Požadavky na doprovod potápěče P*quadruplegie 

 

Požadavky na návodčího potápěče:  

1. minimální dosažený kvalifikační stupeň P***. 

2. souhra a důvěra 

 

Požadavky na kontrolního potápěče: 

1. minimální dosažený kvalifikační stupeň P**. 

 

Vědomosti adepta lze prověřit v průběhu kurzu nebo při závěrečných zkouškách 

písemně i ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň P*quadruplegie 

uděluje instruktor s nejméně dvěma hvězdami (I**) (Kolková, 2003). 
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9. Bezpečnostní směrnice vozíčkářů 

Kolková (2003) uvádí, že při výcviku stanovili a ověřili Bezpečnostní směrnice 

vozíčkářů pro potápění, které upravili dle Bezpečnostních směrnic Svazu potápěčů ČR 

platné od 1. 1. 1997 (příloha č. 7). 

V současné době jsou aktuální nové Bezpečnostní směrnice SPČR platné od        

1. 1. 2003 (příloha č. 6), které zatím nebyly modifikovány pro potápění vozíčkářů. 

Tento soubor pravidel je platný i pro vozíčkáře. 

 

Potápěč musí během ponoru věnovat nepřetržitou pozornost určitým činnostem.  

 sledování vlastního stavu a kontrola výstroje, 

 udržování kontaktu s partnerem, 

 přehled o zásobě vzduchu, dosažené hloubce a čase stráveném pod vodou, 

 řízení vztlaku. 
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10. Lékařská prohlídka 

Platí doporučení nechat si jedenkrát ročně kontrolovat svůj zdravotní stav a 

samozřejmě pro frekventanty potápěčského výcviku je před zahájením výcviku povinné 

vstupní vyšetření u registrujícího lékaře. Rozsah vyšetření je ponechán u rekreačních 

potápěčů na zvážení praktika a v případě nejistoty se doporučuje konzultovat 

specialistu. Platnost lékařské prohlídky je jeden rok 

(http://www.stranypotapecske.cz/reportaz/setkpotl.asp?str=200511061207230 [online] 

[cit. 2010-04-24]). 

U cílové skupiny je nutné předložení platného lékařského potvrzení zdravotní 

způsobilosti k potápění a zároveň předložení lékařské zprávy, vypovídající o rozsahu 

postižení. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 

11. Cíle a úkoly práce 

Předložená práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je zjištění názorů instruktorů, 

zastupujících jednotlivé potápěčské systémy, na potřebu vzniku metodických postupů 

k přístrojovému potápění tělesně postižených a zjištění názorů potápěčů s tělesným 

postižením na tuto problematiku. Druhým navazujícím cílem je vypracování základní 

mediky výcviku přístrojového potápění tělesně postižených se zaměřením na paraplegii 

a quadruplegii. 

 

Úkoly práce: 

 provést literární rešerši daného tématu – obecné zpracování literatury o 

přístrojovém potápění a specializované zpracování dostupných pramenů o 

přístrojovém potápění tělesně postižených; 

 zjistit názory instruktorů, zastupujících jednotlivé potápěčské systémy, na 

potřebu vytvoření metodiky výcviku přístrojového potápění u paraplegiků a 

quadruplegiků; 

 zjištění názorů potápěčů s tělesným postižením, kteří mají zkušenost 

s přístrojovým potápěním, na danou problematiku; 

 vypracování základních metodických postupů výše uvedené problematiky. 
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12. Metodologie 

12.1 Použité metody 

Použitá metoda řízeného strukturovaného rozhovoru je vlastní konstrukce. Jedná 

se o kvalitativní studii. Byl proveden předvýzkum formou dotazníku s instruktorem 

zastupujícím jeden z potápěčských systémů v ČR. Tato osoba není zahrnuta do 

výsledků. Otázky použité v rozhovoru jsou uvedeny v příloze (příloha č. 3 a 4).  

Rozhovor nebo-li interview je metoda sběru dat, ve které tazatel (výzkumník nebo 

pověřená osoba) klade otázky informantovi (účastníku výzkumu). Tazatel shromažďuje 

data od informanta, který data poskytuje. Rozhovory mohou probíhat tváří v tvář, 

pomocí telefonu nebo interaktivně po internetu. Síla rozhovoru spočívá v tom, že 

výzkumník může klást dodatečné otázky, aby si upřesnil získané informace 

(http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/index1.htm [online] [cit. 2008-08-08]). 

 

12.2 Cílová skupina (popis vzorku) 

Celý soubor čítal 15 lidí s tělesným postižením, kteří mají zkušenosti 

s přístrojovým potápěním a 7 lidí zastupujících jednotlivé potápěčské systémy. 

12.2.1 Informovaný souhlas 

Všichni respondenti, kteří se zúčastnili výzkumu, dostali před zahájením testování 

k podpisu tzv. „Informovaný souhlas určený osobám zařazeným do výzkumného 

projektu“ (příloha č. 2). Touto formou jsou osoby požádány o souhlas k poskytnutí 

informací a zároveň ujištěny o anonymitě získaných dat a o tom, že data budou použita 

pouze k výzkumným účelům. 

12.2.2 Způsob výběru vzorku 

Pro výběr souboru jsme zvolili tato kritéria: 

- instruktoři zastupující jednotlivé potápěčské systémy, 

- potápěči s tělesným postižením, kteří mají zkušenosti s přístrojovým potápěním. 

 

12.3 Sběr dat 

Nejdříve jsme se obrátili na potápěče s tělesným postižením, které jsme oslovili 

mailem. Seznam lidí s tělesným postižením, kteří mají zkušenost s přístrojovým 
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potápěním, nám poskytla organizace Centrum Paraple a občanské sdružení Restart. 

Celkem jsme získali 15 vypracovaných rozhovorů.  

V teoretické části jsme vytvořili přehled o potápěčských systémech, které fungují 

v České republice. Pomocí internetu jsme zjistili kontakty na zástupce těchto systémů, 

s kterými jsme telefonickou formou provedli rozhovor. Celkem jich bylo 7 a z toho 

jsme se s 2 zástupci setkali osobně. 

Při vypracování výcvikové směrnice jsme vycházeli z výcvikové směrnice Svazu 

potápěčů České republiky 2006, které jsou platné od 1. 1. 2006. Tyto směrnice jsou 

k dispozici na http://www.stranypotapecske.cz/dokument/default.asp. a jsou platné pro 

potápěčský výcvik prováděný ve Svazu potápěčů České republiky. Použili jsme 

kapitolu č. 3.4 - Potápěč CMAS P* (příloha č. 8), na kterou jsme modifikovali 

výcvikové směrnice kvalifikačního stupně P* (u paraplegie a quadruplegie). Vybrali 

jsme potápěčský systém CMAS, který je v ČR organizován od roku 1958 jako 

SVAZARM , a od roku 1993 uskutečnil přechod na systém CMAS. Ten patří mezi 

nejstarší potápěčský systémy a jeho výcvikové směrnice jsou dobře vypracovány. 

Při zpracování metodických postupů výcviku přístrojového potápění tělesně 

postižených jsme vycházeli z dlouhodobé praxe v této oblasti a dále jsme se řídili 

manuálem IANTD CENTRAL EUROPE OPEN WATER DIVER MANUAL, který je 

uveden v seznamu použité literatury (Virt, Skoumal, 2007). Naše poznatky jsme 

zapracovali na hlavní body v uvedeném manuálu. 

 

12.4 Analýza dat 

Všechny údaje získané ze strukturovaného rozhovoru jsme zpracovali do grafů a 

tabulek. Do grafu jsme zpracovali odpovědi pro potápěče s tělesným postižením a do 

tabulek jsme vložili odpovědi od instruktorů zastupujících jednotlivé potápěčské 

systémy.  
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13. Výsledky 

13.1 Výsledky sběru dat 

13.1.1 Výsledky sběru dat z pohledu potápěčských systémů 

 

Otázka č. 1 - Od jakého roku jste instruktorem potápěčského systému, ve kterém 

pracujete? 

 

Potápěčské systémy Od jakého roku Kolik let instruktorem 

CMAS 1976 34 let 

IANTD 2001 9 let 

NAUI 2004 6 let 

PADI 1994 16 let 

SDI 1976 34 let 

SSI 2006 4 roky 

UDI 1992 18 let 

 

Komentář: Z odpovědí vyplývá, že respondenti pracují jako instruktoři přístrojového 

potápění průměrně 17 let. 

 

 

Otázka č. 2 - Máte informace o tom, že by se tento systém zabýval přístrojovým 

potápěním tělesně postižených (nebo  jiným zdravotním postižením)?  

 

Informace o potápění Počet odpovědí V % 
Ano 3 42,8 
Ne 4 57,2 
Celkem 7 100,0 
 

Komentář: Většina (57,2%) uvedla, že nemají informace. Ostatní uvedli, že tyto 

informace mají. 
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Otázka č. 3 - Máte zkušenosti s přístrojovým potápěním tělesně postižených? A 

jaké? 

Zkušenosti s tělesným. post. Počet odpovědí V % 
Ano 4 42,8 
Ne 3 57,2 
Celkem 7 100,0 
 

Komentář: 4 ze 7 dotazovaných uvedli, že mají osobní zkušenost s přístrojovým 

potápěním tělesně postižených.  

 

 

Otázka č. 4 - Máte zkušenosti s přístrojovým potápěním s jiným postižením než 

tělesným? A jaké? 

 

Zkušenosti s jiným post. Počet odpovědí V % 
Ano 2 28,6 
Ne 5 71,4 
Celkem 7 100,0 
 

Komentář: Většina (71.4 %) respondentů uvedla, že nemají zkušenosti s jiným 

postižením než tělesným. Ostatní (28,6 %) mají zkušenost s potápěči se zrakovým 

postižením a sluchovým postižením. 

 

 

Otázka č. 5 - Měla by být podle vás speciálně vypracována metodika výcviku pro 

tuto cílovou skupinu? 

 

Vypracování metodiky Počet odpovědí V % 
Ano 5 71,4 
Ne 1 14,3 
Nevím 1 14,3 
Celkem 7 100,0 
 

Komentář: 5 ze 7 respondentů by přivítali vypracovanou metodiku výcviku pro tělesně 

postižené. Ostatní 2 respondenti se přiklání k individuálnímu přístupu. 
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Otázka č. 6 - Má podle vás možnost získat potápěč s tělesným postižením po 

zdárně ukončeném výcviku licenci na úrovni P* nebo OWD ? 

 

Získání licence Počet odpovědí V % 
Ano 5 71,4 
Ne 1 14,3 
Nevím 1 14,3 
Celkem 7 100,0 
 

Komentář: Většina (71.4 %) respondentů souhlasí, aby potápěči s tělesným postižením 

po zdárně ukončeném výcviku získali licenci k potápění. 

 

 

Otázka č. 7 - Jste proto, aby potápěč s tělesným postižením měl speciální označení, 

které určuje jaký má mít doprovod pod vodou? 

 

Speciální označení Počet odpovědí V % 
Ano 3 42,8 
Ne  2 28,6 
Nevím 2 28,6 
Celkem 7 100,0 
 

Komentář: 3 ze 7 dotazovaných respondentů uvedlo, že by potápěč s tělesným 

postižením měl mít speciální označení k licenci. 

 

 

Otázka č. 8 - Měl by mít, podle vás, asistent pod vodou speciální školení, které by 

mu umožňovalo dělat asistenta pod vodou pro uváděnou skupinu? 

 

Speciální školení Počet odpovědí V % 
Ano 6 85,7 
Ne 1 14,3 
Nevím 0 0,0 
Celkem 7 100,0 
 

Komentář: Většina (85,7 %) respondentů je pro speciální školení pro vedoucí 

potápěče. Ostatní (14,3 %) se přiklání k praktickým zkušenostem. 
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Otázka č. 9 - Znáte nějaký potápěčský systém, který se zmíněnou problematikou 

zabývá? Uveďte jaký. 

 

Znáte systém Počet odpovědí V % 
Ano 5 71,4 
Ne 2 28,6 
Celkem 7 100,0 
 

Komentář: Většina (71,4 %) uvedla, že znají některý potápěčský systém, který se 

přístrojovému potápění tělesně postižených zabývá. Uvedeno bylo i zahraničí. 

 

 

Otázka č. 10 - Měli byste zájem se intenzivně věnovat přístrojovému potápění 

tělesně postižených? 

 

Zájem o potápění ZP Počet odpovědí V % 
Ano 3 42,8 
Ne 2 28,6 
Nevím 2 28,6 
Celkem 7 100,0 
 

Komentář: 3 ze 7 dotazovaných respondentů uvedlo, že by se rádi věnovali této 

problematice. Ostatní se už věnují nebo se věnovali, ale nemají dostatek času, aby v tom 

pokračovali. 
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13.1.2 Výsledky sběru dat z pohledu potápěčů s tělesným postižením 

 

Otázka č. 1 - Uveďte typ postižení (paraplegie, quadruplegie, jiné): 

6
40%

6
40%

3
20%

Paraplegie Qvadruplegie Jiné

 

 

Komentář: Rozhovoru se zúčastnilo 6 paraplegiků a 6 quadruplegiků. Dále se 

zúčastnili 3 potápěči s jiným postižením, mezi kterými bylo DMO (dětská mozková 

obrna), RS (roztroušená skleróza) a atrofie svalů. 

 

 

Otázka č. 2 - Jak k postižení došlo (úraz, operace, vrozené, jiné): 

10
66%

3
20%

1
7%

1
7%

Úraz Vrozené Operace Nemoc

 

 

Komentář: Většina (66%) respondentů uvedlo, že k poranění páteře došlo při úrazu.  
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Otázka č. 3 - Uveďte věk: 

5
33%

7
47%

3
20%

20 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let

 

 

Komentář: Z grafu vyplývá, že polovina dotazovaných byla ve věku 31 – 41 let. 

Nejmladší respondent byl ve věku 26 let a nejstarší ve věku 49 let. Průměrný věk 

respondentů činil 34,4 let. 

 

 

Otázka č. 4 - Muž/žena 

 

9
60%

6
40%

muži ženy

 

 

Komentář: Rozhovoru se zúčastnilo 9 mužů a 6 žen. Potápění tělesně postižených se 

spíše věnují muži. 
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Otázka č. 5 - Jak/kde jste se o potápění lidí se zdravotním postižením dozvěděli? 

 

9
60%2

13%

3
20%

1
7%

Centrum Paraple Restart, o.s. Kamarádi Jiné

 

 

Komentář: Většina (60%) respondentů uvedla, že se o potápění tělesně postižených 

dozvěděli v Centrum Paraple, kde se zúčastnili sportovního týdne, kde potápění 

zajišťovalo občanské sdružení Restart. Dva respondenti uvedli občanské sdružení 

Restart, 3 respondenti uvedli kamaráda/ku a 1 respondent uvedl rozhlas.  

 

 

Otázka č. 6 - Získali jste již kvalifikační stupeň P*? 

 

4
27%

11
73%

Ano Ne

 

 

Komentář: Většina (73%) respondentů zatím nemá získaný kvalifikační stupeň P*. 4 

potápěči uvedli, že už mají licenci k potápění P*, kterou získali od potápěčského 

systému UDI. 
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Otázka č. 7 - Máte v úmyslu projít kurzem potápění a získat kvalifikační stupeň 

P*? 

8
53%

1
7%

2
13%

4
27%

Ano Ne Nevím Již mám

 

 

 

Komentář: 8 respondentů by mělo zájem projít kurzem potápění a získat licenci 

k potápění P*. 4 respondenti už licenci obdrželi, 2 respondenti zatím neví a 1 

respondent nemá zájem o obdržení licence. 

 

 

Otázka č. 8 - Pokud jste se zúčastnili kurzu potápění, byli jste spokojeni 

s výcvikem? Co byste vylepšili. 

 

15
100%

0
0%

Ano Ne

 

 

Komentář: Všichni respondenti uvedli, že byli spokojeni s výcvikem, kterým prošli. 

Většinou uvedli naprostou spokojenost. Žádný respondent neuvedl nic k vylepšení. 
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Otázka č. 9 - Myslíte si, že je potřeba vytvořit metodiku potápění speciálně 

zaměřenou na paraplegii a quadruplegii a ostatní zdravotní postižení? 

 

12
80%

1
7%

2
13%

Ano Ne Nevím

 

 

Komentář: Z výsledků vyplývá, že by většina (80%) respondentů bylo pro vytvoření 

metodiky potápění pro tělesně postižené. Jeden respondent uvedl, že by se mělo 

přistupovat k potápěčům s tělesným postižením individuálně.  

 

13.2 Navrhované základní metodické postupy výcviku 

přístrojového potápění (u paraplegie a quadruplegie) 

13.2.1 Navrhované výcvikové směrnice kvalifikačního stupně P* (u paraplegie a 

quadruplegie) 

 

Na základě dlouholetých zkušeností s přístrojovým potápěním osob s tělesným 

postižením (se zaměřením na paraplegii a quadruplegii) navrhujeme tyto výcvikové 

směrnice: 

 

Navrhovaná charakteristika u jednotlivých typů postižení 

A/ Paraplegie - Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat kompletní potápěčskou 

výstroj a vycvičený k potápění v doprovodu osoby s kvalifikací minimálně P** 

B/ Quadruplegie - Potápěč vycvičený k potápění v doprovodu dvou osob s kvalifikací 

minimálně P** 
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Navrhované oprávnění 

1. Povinnost potápět se s držitelem dané kvalifikace 

A/ Paraplegie – musí se potápět ve volné vodě s držiteli kvalifikace minimálně P**, 

do hloubky max. 20 m, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče nebo 

instruktora i do hloubek přes 20 m 

B/ Quadruplegie – musí se potápět se volné vodě v doprovodu dvou osob s držiteli 

kvalifikací minimálně P** do max. hloubky 10 m, v doprovodu jedné osoby 

s kvalifikací vedoucího potápěče nebo instruktora i do hloubek přes 10 m 

2. Provádět ponory, které nevyžadují dekompresní zastávky (platí u paraplegie i 

quadruplegie) 

3. Potápět se pouze za dobrých přírodních podmínek a s odpovídajícím zajištěním na 

hladině (platí u paraplegie i quadruplegie) 

 

Navrhované vstupní požadavky  

1. Minimální věk 14 let 

2. Podpis prohlášení, kterým cvičenec potvrzuje 

 že si je vědom rizik s potápěním; 

 že bere na vědomí svou odpovědnost za dodržování pokynů instruktora; 

 že jeho aktuální stav nebrání absolvování kurzu. 

3. Platné lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti k potápění – platnost 1 rok 

(předložení lékařské zprávy, vypovídající o rozsahu postižení) 

4. Plavecká dovednost – dle typu postižení (u paraplegie – 100 m libovolným 

plaveckým způsobem bez plaveckých pomůcek; u quadruplegie – 50 metrů s použitím 

plaveckých pomůcek či bez jejich použití) 

5. Udržet se na hladině bez plaveckých pomůcek, bez potápěčské výstroje 

 

Navrhované požadavky k získání kvalifikačního stupně: 

Vědomosti:  

 o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj, 

 o anatomii a fyziologii člověka a jejich ovlivnění pobytem pod vodou, 
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 o příčinách, projevech a následcích nemocí a úrazů spojených s potápěním a o 

jejich prevenci, 

 o účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání, 

 o pravidlech bezpečného potápění a o plánování ponoru, 

 o používání potápěčských počítačů, 

 o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany. 

Dovednosti:  

 vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách, 

 zúčastnit se ponoru jako člen potápěčské skupiny, 

 kontrola správně zkompletované potápěčské výstroje, kterou připraví návodčí 

potápěč, 

 bezpečně vstoupit za pomocí asistentů do vody i vystoupit z vody, 

 bezpečně a efektivně se pohybovat pod vodou i na hladině, 

 u paraplegie – řídit svůj vztlak a svou polohu ve vodě. 

Povinné úkony 

 partnerská kontrola před vstupem do vody, 

 používání signálu pod vodou i na hladině (u quadruplegie – modifikované 

signály) (viz Kapitola č. 4.4), 

 asistovaný vstup do vody skokem nebo pádem a splývání na hladině za použití 

základní výstroje (maska, šnorchl), 

 asistovaný vstup do vody a výstup z vody za různých podmínek (pláž, strmý 

břeh, člun apod.) 

 odložení dýchacího přístroje na hladině, 

 u paraplegie – vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku a 

řízený výstup pomocí kompenzátoru vztlaku, 
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 vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou, 

 uchopení ztracené plicní automatiky pod vodou (u quadruplegie podání 

návodčího potápěče), 

 paraplegie - sejmutí , nasazení a vylití masky pod vodou; quadruplegie – vylití 

masky pod vodou, 

 paraplegie - po simulaci nedostatku vzduchu zahájit společné dýchání z jednoho 

přístroje a při této činnosti se vynořit; quadruplegie – po simulaci nedostatku 

vzduchu zahájit za pomoci asistence společné dýchání z jednoho přístroje a za 

asistence druhého návodčího potápěče se vynořit, 

 zajištění ošetření výstroje po ponoru. 

Podmínkou udělení kvalifikace P* je, u paraplegie i quadruplegie, absolvování 

nejméně 5 ponorů ve volné vodě s instruktorem. 

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných 

zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede potápěč s kvalifikací nejméně P**. 

Kvalifikační stupeň P* uděluje instruktor s kvalifikací nejméně I**. 

 

13.2.2 Navrhované metodické postupy  

Obsahem kurzu musí být teoretická výuka, praktická výuka v chráněné vodě a 

praktická výuka ve volné vodě. Na začátku výcviku je důležité představit všechny členy 

(instruktory, asistenty), kteří se budou kurzistům věnovat. 

 

I/ Teoretická výuka 

Každý potápěčský systém má vydané studijní materiály pro kurzisty, které 

obsahují podklady k nastudování teoretických znalostí. Obsahem přednášek by mělo 

být: 

 stručná historie potápění, 

 základní fyzika pro potápěče, 

 fyziologie pro potápěče, 
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 potápěčská výstroj a údržba potápěčské výstroje, 

 krizové situace v potápění, 

 první pomoc, 

 plánování ponoru, 

 dekompresní tabulky, dekompresní počítače, 

 potápěčské signály (posunkové, dotykové, zvukové, světelné). 

 

 

II/ Praktická výuka v chráněné vodě (bazénu) 

V bazénu dochází k prvním zkušebním ponorům. Účelem je osvojení pohybu pod 

vodou a u paraplegie osvojení ovládání kompenzátoru vztlaku (v některých případech i 

u quadruplegie).  

 

 

Před ponorem je nutné: 

 kontrola plavecké dovednosti dle vstupních požadavků, 

 seznámení s výstrojí, 

 názorná ukázka kompletování výstroje, 

 přidělení návodčího potápěče, 

 ustrojení do výstroje dle typu postižení (viz kapitola č. 5.1 Odlišnosti potápěčské 

výstroje) a následná kontrola ustrojení výstroje. Dostrojení do kompenzátoru 

vztlaku je možné na břehu i ve vodě. 

 

Vstup do vody 

U paraplegie i quadruplegie je pro vstup do vody nutná spolupráce asistentů. 

Pokud má potápěč oblečen neoprenový oblek a masku (v některých případech ploutve), 

může vstoupit do vody. Tam je ustrojen do kompenzátoru vztlaku. Také může být 

ustrojen vsedě před vstupem do vody na okraji bazénu. Poté dochází na hladině 

k prvnímu vyzkoušení dýchání z plicní automatiky. Podle postižení se je nutné osvojení 

techniky vylévání vody z masky. 

 

Vyvážení 
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Pro správné vyvážení potápěče je nutné použít zátěž na dolní končetiny a v oblasti 

horní části těla (viz. Kapitola č. 4.2). Váha a rozmístění zátěže je u každého potápěče 

individuální. 

 

Průběh ponoru 

Při potápění je nutné se potápět v partnerském systému (buddy teamech) dvojic 

nebo trojic (viz. Kapitola č. 4.3). V průběhu ponoru je nutný vizuální kontakt.  

U paraplegie se potápěč učí sám za pomocí kompenzátoru vztlaku ovládat svůj 

vztlak a svou polohu ve vodě. 

U  quadruplegie  musí být potápěč kontaktně veden jedním návodčím potápěčem, 

který ovládá kompenzátor vztlaku. S druhým nevedoucím návodčím potápěčem je 

nutný vizuální kontakt a soustavná kontrola potápěče.  

Během zkušebních ponorů se potápěči podle typu postižení učí vyrovnávat tlak 

v dutinách, vyjmout a rozdýchat plicní automatiku pod vodou, uchopit ztracenou plicní 

automatiku pod vodou (u quadruplegie za asistence návodčího potápěče). U paraplegie 

sejmutí, nasazení a vylití masky pod vodou; u quadruplegie vylití masky pod vodou. 

 

Výstup z vody 

Při výstupu z vody je nutná dopomoc asistentů. 

 

Ošetření a uložení výstroje po ponoru 

Po ponoru je důležité výstroj omýt čistou vodou (od chloru z bazénu).  

 

 

III/ Praktická výuka ve volné vodě 

Příprava před ponorem 

 

Potápěč je seznámen s plánem ponoru (lokalita, čas výjezdu, čas ponoru, pořadí 

v jakém se jde na ponor, určení max. hloubky ponoru a další potřebné náležitosti 

ponoru). 

Pak následuje příprava výstroje. U paraplegie připravuje výstroj potápěč a asistent 

vše za spolupráce potápěče zkompletuje. U quadruplegie výstroj připravuje asistent, ale 

povinností potápěče je optická kontrola výstroje.  
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Vstup do vody 

Je důležité vědět předem, do jaké lokality se jede potápět. Zjistit jaký je přístup 

k vodě. Důležité před vstupem do vody kontrola výstroje.  

 

Vyvážení 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, je důležité správné vyvážení potápěče. 

U paraplegie a quadruplegie a se používá zátěž na dolní končetiny a v oblasti horní části 

těla. Váha a rozmístění zátěže je u každého potápěče individuální.  

 

Zanoření 

Pokud je vše v pořádku, potvrdí si vzájemně potápěči potápěčským signálem, že 

je vše v pořádku, a že se může zahájit ponor. 

Při zanoření je nutné vyrovnávat rozdíl tlaku v okolním prostředí a v dutině 

středního ucha.  

 

Průběh ponoru 

V průběhu ponoru je nutný vizuální kontakt potápěčských partnerů. U paraplegie 

je možný nekontaktní vedení potápěče návodčím potápěčem a u quadruplegie je nutné 

kontaktní vedení potápěče. Nutné je vyrovnávat rozdíl tlaku v okolním prostředí a 

v dutině středního ucha. 

 

Vynoření 

Při vynoření je nutné dodržovat správnou výstupovou rychlost. Vynoření se 

z bezpečnostních důvodů provádí podél kotevního lana. 

 

Ošetření a uložení výstroje po ponoru 

Po ponoru je nutné výstroj omýt čistou vodou a nechat usušit.  

 

Zápis do potápěčského deníku 

Všechny informace o ponoru je nutné zapsat do potápěčského deníku. Ten 

většinou obsahuje: počet ponorů, datum ponoru, lokalita, hloubka ponoru, čas ponoru, 

teplota vody, viditelnost, zajímavosti z ponoru, použitou výstroj atd.  
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14. Diskuse 

V této kapitole se věnujeme diskusi nad získanými výsledky v jednotlivých 

částech studie. Při zpracování literatury o přístrojovém potápění jsme zjistili, že na 

českém trhu stále chybí odborná literatura týkající se potápění tělesně postižených.  

V prvním rozhovoru, který byl směřován instruktorům zastupujícím jednotlivé 

potápěčské systémy fungující v ČR, jsme zjišťovali názory na vytvoření metodiky 

přístrojového potápění osob s tělesným postižením. Dotazovaní respondenti pracují jako 

instruktoři průměrně 17 let. Zjistili jsme, že dotazovaní instruktoři mají informace o 

tom, že se jejich systém věnuje osobám se zdravotním postižením. Jednalo se o systém 

UDI. Od systému CMAS jsme získali STANDARDY A POŽADAVKY CMAS pro 

potápění tělesně postižených, verze 2008/01 (CA 158 12/01/08). Tyto standardy 

(příloha č. 9) má CMAS, ale samotný Svaz potápěčů ČR tuto činnost zatím nijak 

neprovádí a ani neorganizuje. Respondent uvedl, že Standard CMAS je obecný a musel 

by být dopracován na naše podmínky. V rámci svazu se provádí mimo základní výcviky 

i řada specializovaných potápěčských kurzů dle standardů CMAS, ale v oblasti potápění 

osob s tělesným postižením nic. CMAS uvádí, že se této problematice více méně věnují 

jednotlivci (mimo svaz), ale podrobný přehled CMAS nemá.  

V systému SDI byla vypracována metodika pro práci s postiženými. Tento druh 

potápění je označován jako Scubility Diving. V USA se dá absolvovat kurz instruktora 

Scubility Diving, který náš respondent absolvoval. Této práci se ale v České republice 

nevěnuje. Instruktor za PADI uvedl, že pro něj není nikdo tělesně postižený. Každý má 

nějaký handicap a je otázka, zda mu jeho handicap z lékařského hlediska umožňuje 

účastnit se potápění a splnění všech cílů stanovených kurzem. Zkušenosti s potápěním 

osob s tělesným postižením mají 4 dotazovaní respondenti, ale věnuje se tomu 

intenzivně pouze 1 respondent, který zastupuje UDI. Zkušenosti s jiným postižením 

mají 2 respondenti. Jedná se o sluchově postižené a zrakově postižené.  

Pro vytvoření speciálně vypracované metodiky výcviku se zaměřením na osoby 

s tělesným postižením se vyjádřilo 5 respondentů jednoznačně pro vytvoření uvedené 

metodiky. Tento výsledek nám potvrdil, že je nutnost vypracovat výše uvedenou 

metodiku. Respondent, který se věnuje zrakovému postižení, uvedl, že není potřeba 

speciálně vypracovaná metodika výcviku pro tělesně postižené potápěče, ale výjimku 

tvoří zrakově postižení, pro které si pouze rozšířil dané standardy o pár doporučení. 

Další respondent uvedl, že je spíše pro individuální přístup.  
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Možnost získat licenci opravňující k potápění osobám s tělesným postižením 

uvedlo 5 respondentů, že souhlasí s udělením této licence. Respondent za SDI uvedl, že 

v systému SDI Scubility program, získávají absolventi speciální certifikace, které 

vyjadřují potřebnou úroveň asistence (DB1, DB2, DB3). V České republice se této 

činnosti bohužel nikdo nevěnuje. Další respondent uvedl, že na základě svých 

zkušeností není pro udělení licence, protože tito potápěči nemohou požadavky na 

základní stupeň splnit beze zbytku. Jiná kategorie, podle jeho názoru, jsou bývalí 

potápěči, kde u nich nevidí (pod vodou) žádný problém. Jeden respondent uvedl, že 

neví, že to nedokáže posoudit. Podle něj by to mělo být věcí poptávky a následné 

diskuse, pokud by to měl organizovat třeba Svaz potápěčů ČR. V obsahu své činnosti to 

zatím nemá. Následující otázka se týkala speciálního označení, které určuje jaký má mít 

potápěč s tělesným postižením pod vodou. Souhlasili 3 respondenti. SDI a CMAS mají 

toto označení uvedeno, ale v České republice se zatím nepoužívá. UDI uděluje licence, 

ale bez označení specifikace. Zástupce UDI uvádí, že ten kdo potápěče s postižením 

vezme do vody, musí se seznámit s jeho možnostmi, co dovede sám a co musí za něj 

udělat on. Mělo by jít o individuální přístup. Další respondent uvedl, že nejde o 

označení, ale o individuální přání postiženého kombinované s odhadem možností 

zkušeného divemastera nebo instruktora.  

Většina respondentů uvedla, že je důležité mít speciální školení asistentů pod 

vodou, které by jim umožňovalo dělat tuto činnost. Někteří respondenti to považují za 

nevyhnutelnost. Zástupce CMAS uvedl, že speciální označení a školení je diskutabilní, 

protože potápěč s postižením bývá někým speciálním vycvičen, který zná jeho návyky, 

problémy a jde i o speciální vzájemnou komunikaci mezi nimi. Domnívá se, že toto asi 

nemůže jen tak nahradit někdo „náhodný z ulice“, byť bude sebelepším instruktorem či 

potápěčem. Bylo uvedeno, že školení určitě ano, nebo by se mělo jednat o zkušené 

divematery nebo instruktory. 

Na otázku, zda respondenti znají nějaký potápěčský systém, který se zmíněnou 

problematikou zabývá, bylo většinou uvedeno, že znají, ale většinou v zahraničí. 

V České republice byl uveden pouze systém UDI, který se potápění tělesně postižených 

intenzivně věnuje.  

Poslední otázkou jsme zjišťovali, zda by dotazovaní respondenti měli zájem se 

intenzivně věnovat přístrojovému potápění tělesně postižených. 3 ze 7 respondentů by 

se této problematice chtěli věnovat. Jeden z nich se domnívá, že je to věcí nabídky a 

poptávky a následné diskuse. V systému UDI se této problematice věnují přes 10 let. 
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Další respondent uvedl, že se věnuje zrakově postiženým také 10 let, ale tělesně 

postiženým se nevěnuje a už mu nezbývá čas. Jeden respondent uvedl, že se této 

problematice intenzivně nechce věnovat, ale rád by pomáhal. 

Druhý rozhovor byl vytvořen pro potápěče s tělesným postižením, kteří mají 

zkušenosti s přístrojovým potápěním. V první části rozhovoru, který se týkal osobních 

údajů, jsme zjistili, že průměrný věk dotazovaných činil 34 let. Byl tvořen převážně 

muži. Mezi respondenty jsme měli ve stejné míře zastoupeny paraplegiky i 

quadruplegiky. Dále se zúčastnili 3 potápěči s jiným postižením, mezi kterými bylo 

DMO (dětská mozková obrna), RS (roztroušená skleróza) a atrofie svalů. U typu úrazu 

bylo uvedeno, že nejčastější příčinou poranění páteře a míchy jsou úrazy.  

V druhé části rozhovoru jsme se zaměřili na potápění osob s tělesným postižením. 

Většina dotazovaných se o potápění dozvěděla při v Centrum Paraple, kde se zúčastnili 

sportovního týdne, kde potápění zajišťovalo občanské sdružení Restart. Dva respondenti 

uvedli přímo občanské sdružení Restart. Tři respondenti uvedli kamaráda/ku a 1 

respondent uvedl rozhlas.  

Kvalifikační stupeň P* získali již 4 respondenti, kteří úspěšně absolvovali kurz. 

Udělujícím licence byl potápěčský systém UDI. Projít kurzem a získat licenci by mělo 

zájem 8 respondentů, 4 respondenti už licenci obdrželi, 2 respondenti zatím neví a 1 

respondent nemá zájem o obdržení licence. Z odpovědí týkající se vytvoření metodiky 

potápění speciálně zaměřenou na tělesné postižení se vyjádřilo 80% pro vytvoření této 

metodiky. Ostatní respondenti uvedli, že je třeba zaujmout individuální přístup, ačkoliv 

diagnózy jsou stejné, každý je jiný. Jeden respondent si není jistý vytvořením metodiky. 

Domnívá se, že potápění vyžaduje dost individuální přístup. Každopádně by metodika 

usnadnila minimálně začátky, resp. přípravu na kurz. Respondent s diagnózou RS 

(roztroušená skleróza) uvedl, že jeho postižení a schopnosti se stále vyvíjí a mění. Neví, 

zda by se taková proměnná dala v nějaké metodice zpracovat jako univerzální přístup, 

snad jen jako doporučení na co se u této diagnózy zaměřit.  

Navazujícím cílem této diplomové práce bylo vypracování základní metodiky 

výcviku přístrojového potápění pro tělesně postižené se zaměřením na paraplegii a 

quadruplegii.  

Při vypracování navrhované výcvikové směrnice pro cílovou skupinu jsme využili 

jako podklad výcvikové směrnice vydané Svazem potápěčů ČR. Základní metodické 

postupy jsme vytvořili na základě dlouholetých vlastních zkušeností s tělesně 

postiženými. V navrhované charakteristice jsme specifikovali jednotlivé typy postižení. 
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Dále jsme navrhli oprávnění, které určuje povinnost potápět se s potápěčem dané 

kvalifikace k danému typu postižení. U vstupních požadavků navrhujeme k běžné 

lékařské prohlídce (viz Kapitola č. 10) doložit lékařskou zprávu, vypovídající o rozsahu 

postižení. Plaveckou dovednost jsme navrhli rozdělit podle typu postižení. 

Navrhované metodické postupy jsme rozdělili do tří skupin: teoretická výuka, 

praktická výuka v chráněné vodě a praktická výuka ve volné vodě. V teoretické části 

jsme vypsali náležitosti přednášek, které jsou ve všech potápěčských systémech totožné.  

U praktické výuky v chráněné vodě je důležité osvojit si pohyb pod vodou pomocí 

kompenzátoru vztlaku. Důležité je připomenutí partnerského systému (viz. Kapitola č. 

4.3),  který je základem kvalitního ponoru. Vyvážení je individuální záležitostí každého 

potápěče a je velmi důležité. U paraplegie i quadrupelgie se používá zátěž na hrudník a  

dolní končetiny. V praxi se osvědčily speciálně upravené pásky ukončené přezkami, na 

které je upevněno olověné závaží. Většinou o hmotnosti 1 kg nebo 2 kg. Výstup z vody 

se provádí za dopomoci asistenta nebo asistentů. Po ukončení ponoru je nutné výstroj 

omýt čistou vodou od chloru z bazénu. U quadruplegie tuto činnost vykonávají asistenti 

za dohledu potápěče, který výstroj používal.  

Praktickou výuku ve volné vodě je důležité začít přípravou ponoru. Opět je 

důležité zdůraznit partnerský systém (buddy team). Poté musí následovat plán ponoru a 

společná příprava výstroje. V této části jsme přípravu výstroje upřesnili na typ 

postižení.  

Je důležité vědět, do jaké lokality se jede potápět. Navrhujeme zjistit, jaká je 

bezbariérovost místa. Vstup do vody může být ze břehu, z malého člunu nebo z lodi. Při 

vstupu ze břehu je nutné zajistit molo nebo schůdky. Při vstupu do vody z malého člunu 

musí být potápěč na člunu kompletně dostrojen výstrojí a poté je dvěma (i více) 

asistenty vysazen do vody, kde na úvazku čeká na svého návodčího potápěče (u 

quadruplegie na dva návodčí potápěče). Jištění na úvazku k lodi je do té doby, než je 

zahájen ponor. Důležité před vstupem do vody je nezbytná kontrola výstroje. Z velké 

lodi je důležité, aby na lodi bylo zadní molo co nejblíže k vodě. 

Vyvážení ve sladké a slané vodě je rozdílné. Proto doporučujeme při výjezdu 

k moři před ponorem zkontrolovat správné vyvážení. Pravidlem bývá, že ve slané vodě 

je zátěže méně, protože slaná voda více nadnáší. 

Při zanoření je nutné vyrovnávat rozdíl tlaku v okolním prostředí a v dutině 

středního ucha. K tomuto účelu se využívají dva manévry, tzv Valsalvův a Frenzelův. U 

Valsalvova manévru se lehce stiskne nos a lehce se do něj vydechne. Frenzelův manévr 

73 



 

se provádí, že se špička jazyka položí na patro a polkne se. U paraplegie i quadruplegie 

se využívá obou manévrů. U quadruplegie Valsalvův manévr provádí návodčí potápěč 

(příloha č. 5, obrázek č. 1) nebo sám potápěč.  

Při ponoru je možný u paraplegie nekontaktní vedení potápěče návodčím 

potápěčem (příloha č. 5, obrázek č. 4) a u quadruplegie je nutné kontaktní vedení 

potápěče návodčím potápěčem (příloha č. 5, obrázek č. 3). 

Kompenzátor vztlaku v průběhu ponoru potápěč s paraplegií ovládá samostatně. 

Ovládání kompenzátoru u quadruplegie vykonává návodčí potápěč (příloha č. 5, 

obrázek č. 2). Pokud má potápěč s quadruplegii funkční alespoň jednu ruku, může 

kompenzátor vztlaku ovládat sám.  

Pokud dojde během ponoru k zalití masky, potápěč musí při výdechu nosem 

z masky odstranit vodu. Zároveň se musí maska mírně odklopit od dolní části obličeje. 

Naopak horní část masky musí zůstat pevně přiložená na obličeji (na čele). U paraplegie 

vykonává tuto činnost sám potápěč. U quadruplegie je nutná asistence jednoho ze dvou 

návodčích potápěčů (příloha č. 5, obrázek č. 5). V některých případech je možné u 

quadruplegiků vylít masku samostatně bez asistence (příloha č. 5, obrázek č. 6). Jak 

jsme uvedli v navrhovaných metodických postupech je nutné při vynoření dodržovat 

správnou výstupovou rychlost. Vynoření se provádí podél kotevního lana (příloha č. 5, 

obrázek č. 8).  

U potápěčů s tělesným postižením doporučujeme dopsat do potápěčského deníku 

velikost a umístění závaží, které je navíc použito (na hrudníku a dolních končetinách). 

Jedná se o  usnadnění přípravy dalších ponorů a zpětná kontrole.  
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15. Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit názory potápěčů s tělesným postižením a instruktorů, 

zastupující jednotlivé potápěčské systémy, na potřebu vytvoření metodiky výcviku 

přístrojového potápění pro tělesně postižené se zaměřením na paraplegii a quadruplegii. 

Výsledky byly zjišťovány pomocí strukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor 

tvořilo 7 instruktorů zastupujících potápěčské systémy v ČR a 15 osob s tělesným 

postižením, kteří mají zkušenost s přístrojovým potápěním. 

Následným cílem této práce bylo vytvořit základní metodické postupy 

přístrojového potápění tělesně postižených. Tuto metodiku jsme vytvořili na podkladě 

výcvikové směrnice vydané Svazem potápěčů ČR, kterou jsme doplnily o poznatky a 

zkušenosti z dlouholeté praxe. Pokusili jsme se ji aplikovat na naše dlouholeté 

zkušenosti v tomto oboru. Chtěli bychom, aby tato práce pomohla k vytvoření hlavní 

metodiky, která by mohla být využita v praxi.  

Naší snahou bylo  využít zkušenosti, které jsme získali při pravidelných týdenních 

kurzech pořádané Centrem Paraple a Občanským sdružením Restart. Tyto kurzy se 

pravidelně pořádají jednou ročně v bazénu v Holešovicích a následují ponory ve volné 

vodě (lom Leštinka). Účastní se většinou kolem 8 až 10 potencionálních potápěčů.  Dále 

jsme využili zkušenosti, které jsme získali při pravidelných výjezdech k moři. Každý 

rok se těchto kurzů účastní 8 – 10 potápěčů s tělesným postižením (paraplegií a 

quadruplegií). 

Navrženou metodiku přístrojového potápění tělesně postižených,  by bylo vhodné 

projednat ve všech potápěčských systémech s instruktory, kteří se potápěním zdravotně 

postižených osobně věnují, a mohou získané teoretické zkušenosti uplatnit v oficiální 

metodice. Ta by poté měla být schválena Ministerstvem školství a měla by přispět ke 

vzdělávání. 

Výsledkem předložené práce je návrh komplexního metodického pokynu 

k výcviku přístrojového potápění osob s tělesným postižením (se zaměřením na 

paraplegii a quadruplegii). 
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Příloha č. 2 

Informovaný souhlas 

určený osobám zařazeným do výzkumného projektu 

 

Název práce:  Základní metodické postupy výcviku  přístrojového potápění tělesně 

postižených (se zaměřením na paraplegii a quadruplegii) 

 

Zpracovala: Bc. Lenka Mirčeva 

Vedoucí práce:   Mgr. Eva Prokešová   

 

Vážený pane (paní), 

ve spolupráci s katedrou pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu fakulty 

tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity řešíme výzkumný úkol zaměřený na 

přiblížení současné situace přístrojového potápění tělesně postiženým, které se týká 

metodiky výcviku přístrojového potápění tělesně postižených. Obracíme se na zástupce 

potápěčských systémů, které fungují v ČR a na potápěče s tělesným postižením, které 

mají zkušenosti s přístrojovým potápěním. 

 

Touto formou si Vás dovolujeme seznámit s tím, co pro Vás účast na výzkumu 

obnáší a současně Vás chceme požádat o souhlas s účastí na výzkumu. 

 Osoby zařazené do výzkumu jsou požádány o poskytnutí informací, jež jsou 

shromažďovány formou řízeného rozhovoru.  

 Zajištění ochrany osobnosti. Účast na výzkumu není anonymní. Informace 

získané v rámci výzkumu jsou považované za důvěrné a zachází se s nimi stejně 

jak s jakoukoli jinou důvěrnou informací. Výzkumná data jsou organizována a 

zpracovávána tak, že je vyloučena identifikace individuální osoby. Přístup 

k podkladům je omezen na řešitele výzkumného úkolu. Získané informace 

budou použity jen pro tuto práci a nebudou zneužity. 

 Další informace o výzkumu Vám může podat řešitel výzkumu Bc. L. Mirčeva.  

 

Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen s podmínkami, za nichž se výzkum 

uskutečňuje  a souhlasím s účastí. 

 

Datum………………..     Podpis……………………..
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Příloha č. 3 

1. Od jakého roku jste instruktorem potápěčského systému, ve kterém pracujete? 

 

2. Máte informace o tom, že by se tento systém zabýval přístrojovým potápěním tělesně 

postižených (nebo jiným zdravotním postižením)?  

 

3. Máte zkušenosti s přístrojovým potápěním tělesně postižených? A jaké? 

 

4. Máte zkušenosti s přístrojovým potápěním s jiným postižením než tělesným? A jaké? 

 

5. Měla by být podle vás speciálně vypracována metodika výcviku pro tuto cílovou 

skupinu? 

 

6. Má podle vás možnost získat potápěč s tělesným postižením po zdárně ukončeném 

výcviku licenci na úrovni P* nebo OWD ? 

 

7. Jste proto, aby potápěč s tělesným postižením měl speciální označení, které určuje 

jaký má mít doprovod pod vodou? 

 

8. Měl by mít, podle vás, asistent pod vodou speciální školení, které by mu umožňovalo 

dělat asistenta pod vodou pro uváděnou skupinu? 

 

9. Znáte nějaký potápěčský systém, který se zmíněnou problematikou zabývá? Uveďte 

jaký. 

 

10. Měli byste zájem se intenzivně věnovat přístrojovému potápění tělesně postižených? 



Příloha č. 4 

 

  

1. Uveďte typ postižení (paraplegie nebo quadruplegie, jiné) : 

2. Jak k postižení došlo (úraz, operace, vrozené, jiné): 

3. Uveďte věk: 

4. Muž/žena 

5. Jak a kde jste se o potápění lidí se zdravotním postižením dozvěděli? 

6. Získali jste již kvalifikační stupeň P*? 

7. Máte v úmyslu projít kurzem potápění a získat kvalifikační stupeň P*? 

8. Pokud jste se zúčastnili kurzu potápění, byli jste spokojeni s výcvikem? Co byste 

vylepšili. 

9. Myslíte si, že je potřeba vytvořit metodiku potápění speciálně zaměřenou na 

paraplegii a quadruplegii? 

10. Jiná sdělení:



Příloha č. 5 

 

Obrázek. č 1: 

Vyrovnávání tlaku ve středoušní dutině  

za pomoci návodčího potápěče  

(u quadruplegie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: 

Vyrovnávání kompenzátoru vztlaku  

(u quadruplegie) 
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Obrázek č. 3: 

Kontaktní vedení potápěče 

návodčím potápěčem  

(u quadruplegie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: 

Nekontaktní vedení potápěče 

návodčím potápěčem  

(u paraplegie) 
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Obrázek č. 5: 

Vylévání masky za pomoci 

návodčího potápěče  

(u quadruplegie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: 

Vylévání masky bez pomoci 

návodčího potápěče  

(u quadruplegie) 
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Obrázek č. 7: 

Použití potápěčského 

posunkového signálů – dotaz 

zda je vše „OK“  

(u quadruplegie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: 

Výstup podél kotevního lana (u quadruplegie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři fotografií: J. Bečka, L. Mirčeva 
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Bezpečnostní směrnice vozíčkářů pro potápění (Kolková, 2003) 
 
1 Tyto směrnice obsahují soubor pravidel bezpečného potápění quadruplegiků a 

paraplegiků.  
1.1 Dodržování těchto směrnic se doporučuje všem adeptům potápěčské činnosti. 

2 Potápěčům se doporučuje, aby si nechali periodicky kontrolovat svůj zdravotní stav (min. 
každé dva roky). 
2.1 Adepti (vozíčkáři), procházející potápěčským výcvikem, se musejí prokázat 

platným lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti k potápění do malých 
hloubek (0-10 m) u quadruplegie a centrální paraplegie, do středních hloubek (10-
30 m) u smíšené a periferní paraplegie. 

2.2 Před uskutečněním potápěčské akce, opětovné platné lékařské potvrzení o 
zdravotní způsobilosti k potápění do výše uvedených hloubek dle postižení 
(potvrzení nesmí být starší než jeden měsíc), nejlépe u sportovního nebo 
ošetřujícího lékaře. 

3 Potápění se zakazuje potápěčům, jejichž fyzické či psychické schopnosti jsou sníženy 
nemocí, požitím alkoholu nebo drog, únavou apod.  

4 K ponoru nemůže být potápěč donucen druhou osobou. 
5 Důrazně se doporučuje dodržování omezujících podmínek pro jednotlivé kvalifikační 

stupně a pro stupně postižení - quadruplegici a centrální paraplegici - ponory do malých 
hloubek, potápění ve trojici (vozíčkář, návodčí a kontrolní potápěč), potápění pouze ve 
dne. Ponory do středních hloubek u smíšené a periferní formy paraplegie - ve dvojici a po 
získání zkušenosti i v noční ponory. 

6 Všem potápěčům se důrazně doporučuje seznámení s potápěčskými signály a seznámení 
s modifikovanými potápěčskými signály dle možnosti motoriky adeptů jejichž znalost se 
ověřuje. 

7 Před potápěním se doporučuje seznámit s místními předpisy regulujícími potápěčskou 
činnost a se všemi nebezpečími, které potápěče mohou ohrozit. Určili jsme podmínky pro 
ponory: viditelnost - min. 5 metrů, teplota vody na hladině - alespoň 18 stupňů Celsia, 
vhodná lokalita a přihlédnutí na počasí, proudy, slapové jevy, faunu, flóru apod. 

8 Při potápěčských akcích většího rozsahu nebo náročnějšího charakteru se doporučuje 
vybrat z řad účastníků akce vedoucího potápěče staršího 21 let, který organizuje činnost 
potápěčů pod vodou. Vedoucí potápěč musí být držitelem kvalifikace P*** nebo 
instruktorského oprávnění. 
8.1 Pokud se vedoucí potápěč při akci potápí, může jej po nezbytnou dobu zastupovat 

jím určený účastník potápěčské akce. 
8.2 Při potápění vozíčkářů vedoucí potápěč určuje jistícího potápěče.  
8.3 Jistící potápěč je plně ustrojen, aby v případě nutnosti mohl na pokyn vedoucího 

potápěče okamžitě zasáhnout. Jistící potápěč musí být držitelem kvalifikace 
nejméně P**. 

8.4 Všichni účastníci potápěčské akce většího nebo náročnějšího charakteru musejí být 
při jejím zahájení podrobně seznámeni s účelem a plánem akce, používanými 
signály a s činností v případě mimořádné situace. 

8.5 Na potápěčských akcích většího rozsahu nebo náročnějšího charakteru je nutná 
přítomnost lékaře obeznámeného s potápěčskou problematikou a s obsluhou 
křísícího přístroje.  

9 Pro potápění ve větší vzdálenosti od břehu se doporučuje použití vhodného 
doprovodného plavidla. Pro zajištění bezpečnosti transportu (plavby) quadruplegiků je 
nutné použít plovací vesty. 
9.1 Pokud je plavidlo zakotveno, musí být zakotvení provedeno spolehlivě a podle 
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možnosti mimo plavební dráhu. Po dobu ponoru potápěčů musí na plavidle být 
vystavena dobře viditelná vlajka A (alpha) mezinárodního vlajkového kódu. 

9.2 Na palubě doprovodného plavidla se má nacházet nejnutnější obsluha, nejméně 
však jedna osoba znalá manipulace s plavidlem, záložní dýchací přístroj a jistící 
potápěč. 

9.3 Pokud je to možné, doporučuje se po dobu ponoru potápěčů nepoužívat k pohonu 
plavidla motoru. Vyžaduje-li situace jeho použití, je nutno plout tak, aby nedošlo 
ke zranění potápěčů. 

9.4 Malými čluny se nedoporučuje vyplouvat na moře a na velké vodní plochy při 
stavu hladiny 4 a více stupňů Bf. 

10 Potápěčská výstroj musí být úplná a účelná pro plánovaný ponor. Její funkčnost je nutno 
prověřit těsně před ponorem. 
10.1 Součástí vybavení potápěče ve volné vodě musí být potápěčský nůž. Výjimku tvoří 

quadruplegici, kteří nůž nemohou fyzicky použít. 
10.2 Důrazně se doporučuje používání kompenzátoru vztlaku (žaketu, vyvažovací vesty, 

apod.). 
10.3 Doporučuje se používání alternativního zdroje vzduchu (záložního druhého stupně 

plicní automatiky, záložního dýchacího přístroje apod.). Při potápěčském výcviku 
jim musí být vybaven alespoň instruktor. 

10.4 Doporučuje se používání vodotěsného kontrolního tlakoměru na hadici. 
11 Důrazně se doporučuje potápění v trojici u quadruplegií a centrálních paraplegií, potápění 

ve dvojici u periferních a smíšených paraplegií, ve kterých potápěči předem podrobně 
provedou plán ponoru, seznámí se navzájem s ovládáním své výstroje a dohodnou se na 
vzájemné signalizaci. 
11.1 V průběhu ponoru o sobě potápěči ve dvojici či trojici musejí neustále vědět. 

V trojici kontrolní potápěč udržuje vizuální kontakt a komunikuje s adeptem, 
návodčí potápěč komunikuje s adeptem signály a vede ponor.  

11.2 Při snížení viditelnosti pod vodou na méně než dva metry se doporučuje použití 
spojovacího úvazku. V případě quadruplegie a centrálních paraplegie 
nedoporučujeme ponor. 

11.3 Dojde-li pod vodou ke ztrátě partnera, doporučuje se omezit hledání na dobu 
přibližně 30 sekund a poté ihned vystoupit na hladinu  Při potápění ve trojici (1 
vozíčkář), dojde-li ke ztrátě kontrolního potápěče následuje hledání po dobu 30 
sekund a výstup na hladinu návodčího potápěče s vedeným adeptem. 

11.4 Při mimořádných situacích, které ohrožují bezpečnost potápěčů, je nutné společné 
vynoření pokud možno za dodržení příslušného dekompresního postupu. 

12 Potápěčům se nedoporučuje překračovat hloubku 30 metrů - smíšená a periferní forma 
paraplegie (dle individuálních možností a stavu potápěče). Quadruplegie - stanovili jsem 
hloubku ponoru maximálně na deset metrů.  

13 Pro stanovení způsobu výstupu se doporučuje používat dekompresní počítač nebo 
dekompresních tabulek schválených pro potápěčský výcvik Svazem potápěčů. 
13.1 Hloubky a doby ponorů se doporučuje organizovat na základě nulových časů, aby 

při výstupu nemusela být vykonávána stupňovitá dekomprese. 
13.2 Rozhodnou-li se potápěči pro ponor spojený se stupňovitou dekompresí, 

doporučuje se organizovat jej tak, aby nemuselo být vykonáváno více 
dekompresních zastávek než jedna. V případě ponorů s vozíčkáři uskutečňujeme 
pouze bezdekompresní ponory a  doporučujeme provádění tzv. cvičné dekomprese 
ve třech metrech - dvě minuty z bezpečnostních důvodů.  

13.3 Vyskytnou-li se při výstupu nebo po něm potíže, je nutno postiženého co 
nejrychleji dopravit k lékaři, případně zajistit jeho léčbu v dekompresní komoře. 
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14 Všem potápěčům se důrazně doporučuje, aby nenarušovali přírodní prostředí pod vodou a 
aby podle svých možností dbali na ochranu životního prostředí.  

15 Nedoporučujeme potápění pod led, do jeskyň, do vraků a jiných uzavřených prostor bez 
speciálního výcviku (možné pouze u periferních a smíšených paraplegií po speciálním 
výcviku).  

16 Nedoporučujeme potápění s kyslíkovými přístroji nebo s umělými dýchacími směsmi bez 
absolvování speciálního kurzu
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3.4 Potápěč CMAS P* 
 
Charakteristika: 
Samostatný potápěč. 
 
Oprávnění: 
1. Potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS 
P* a/nebo Potápěč CMAS P** do hloubky maximálně 20 m, 
v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče nebo instruktora 
i do hloubek přes 20 m. 
2. Provádět ponory, které nevyžadují dekompresní zastávky. 
3. Potápět se pouze za dobrých přírodních podmínek a s odpovídajícím 
zajištěním na hladině. 
4. Účastnit se vybraných specializačních kurzů. 
 
Vstupní požadavky: 
1. Minimální věk 14 let. 
2. Uplavat na hladině 200 m bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek. 
3. Udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním). 
 
Požadavky k získání kvalifikačního stupně: 
Vědomosti: Uchazeč musí mít dostatečné vědomosti 
• o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj, 
• o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou, 
• o příčinách, projevech a následcích nemocí a úrazů spojených 
s potápěním a o jejich prevenci, 
• o účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím 
správném používání, 
• o pravidlech bezpečného potápění a o plánování ponorů, 
• o používání potápěčských počítačů a dekompresních tabulek při 
jednoduchých i při opakovaných ponorech, 
• o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany, 
• o zásadách první pomoci včetně resuscitace a používání soupravy 
k poskytování kyslíku. 
 
Dovednosti: Uchazeč musí být schopen 
• zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj, 
• řídit svůj vztlak a svou polohu ve vodě, 
• vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách, 
• bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně 
a efektivně se pohybovat pod vodou i na hladině, 
• jednoduché navigace pod vodou, 
• zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny, 
• zachránit se v krizových situacích a poskytnout základní pomoc 
partnerovi. 

 
Povinné úkony: Uchazeč musí správně provést: 
1. Přípravu, kompletaci a ustrojení potápěčské výstroje. 
2. Partnerskou kontrolu před vstupem do vody. 
3. Používání signálů pod vodou i na hladině. 
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4. Vstup do vody skokem nebo pádem, uplavání nejméně 200 m 
na hladině za použití základní výstroje. Zanoření se základní 
výstrojí a vylovení lehkého předmětu z hloubky 3 − 5 m spojené 
s uplaváním celkové vzdálenosti 10 −15 m pod vodou. 
5. Vstup do vody a výstup z vody za různých podmínek (pláž, strmý 
břeh, člun apod.) nebo při simulaci těchto podmínek. Odložení 
zátěže a dýchacího přístroje na hladině. 
6. Vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku 
a řízený výstup pomocí kompenzátoru vztlaku. 
7. Vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou. 
8. Uchopení ztracené plicní automatiky pod vodou. 
9. Sejmutí, nasazení a vylití masky pod vodou, dýchání z plicní 
automatiky pod vodou bez masky po dobu 1 minuty. 
10. Po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s partnerem společné 
dýchání z jednoho přístroje a při této činnosti se vynořit. 
Úkon je nutno provést opakovaně, aby uchazeč prokázal schopnost 
společného dýchání jak při použití alternativního zdroje 
vzduchu, tak při střídání jedné plicní automatiky. 
11. Vynesení partnera pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po 
hladině na vzdálenost 10 – 15 m (oba potápěči jsou v kompletní výstroji). 
12. Odložení a nasazení zátěže pod vodou. 
13. Uplavání nejméně 200 m na hladině v kompletní výstroji při 
dýchání pomocí dýchací trubice. 
14. Předvedení resuscitace. 
15. Ošetření výstroje po ponoru. 
 
Úkony pod body 6. – 11. provede uchazeč ve volné vodě v malé 
hloubce. Tyto úkony musí být předem nacvičeny v chráněném vodním 
prostoru. 
 
Podmínkou udělení kvalifikace CMAS P* je absolvování nejméně 
5 ponorů ve volné vodě s instruktorem, z toho první nejméně 3 ponory 
do malých hloubek a zbývající nejméně 2 ponory do hl. 15 – 20 m. 
Za jediný den je možno započítat nejvýše tři ponory. 
 
Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při 
závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede, hodnocení 
provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P* uděluje instruktor 
s kvalifikací nejméně CMAS I**. 
 
Kvalifikace Potápěč CMAS P*, oprávnění jejího držitele 
a podmínky vedoucí k jejímu získání plně odpovídají požadavkům 
ČSN EN 14153-2. 
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