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Abstrakt 

 

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

 

Cíle práce: Cílem práce je vypracovat informace o historii, funkci a popisu potápěčské 

výstroje. Zpracovat jednotlivé systémy uspořádání potápěčské výstroje a popsat klady a 

zápory těchto systémů. 

 

Metoda: Studium dostupných pramenů. Obsahová analýza odborné literatury a jiných 

zdrojů. Rešerše technických parametrů výstroje. Rozbor a zpracování dat. 

 

Výsledky: Výsledkem je vyhodnocení jednotlivých systémů uspořádání potápěčské 

výstroje, vzájemné porovnání a doporučení vhodnosti pro jednotlivé druhy 

přístrojového potápění. 

 

Klíčová slova: Potápěčská vystroj, systémy uspořádání potápěčské výstroje, 

kompenzátor vztlaku, konfigurace, přístrojové potápění 



 

 

 

 

Abstract 

 

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

comparison 

 

Thesis aim: To draw out historical information, to describe diving equipment and its 

function. To process individual systems of diving equipment's orders and to describe 

pro-and-cons of each of those systems. 

 

Method: Studying of accessible sources. Content analysis of technical literature and 

other sources. Retrieval of equipment's technical parametres. Analysis and processing of 

information. 

 

Results: The outcome is evaluation of different systems of diving equipment's orders. 

Comparison and recommendation of suitability for different kinds of scuba diving with 

equipment. 

 

Keywords: Diving equipment, systems of diving equipment's orders, buoyancy 

compensator, configuration, scuba diving with equipment 
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1. Úvod, cíl a metody práce 

Pro zpracování diplomové práce jsem si vzhledem k mému kladnému vztahu 

k potápění, plaveckým sportům a vodnímu prostředí vůbec vybral téma zabývající se 

potápěčskou výstrojí, systémy uspořádání výstroje a jejich porovnání. Potápění je 

v poslední době velmi atraktivní a populární. U široké veřejnosti se stalo vyhledávaným 

sportem především v rekreační podobě. To s sebou přináší zvýšené nároky na 

pochopení mechanizmů výstroje, jejího sloţení a ovládání. Tato práce se zabývá 

popisem potápěčské výstroje včetně jejího zařazení do jednotlivých potápěčských 

systémů. Součástí práce je i základní popis technického a pracovního potápění včetně 

jejich jednotlivých druhů.  

 

Potápění je technickým sportem, který se neustále vyvíjí a zkvalitňuje. V důsledku 

rychlých změn v potápěčské technice čerpá tato práce informace zejména od odborníků 

v daném oboru, kteří mají obrovské zkušenosti a denní kontakt s touto problematikou. 

Dalším zdrojem informací jsou odborné publikace a ověřené internetové zdroje. 

 

Tuto diplomovou práci vytvářím pro sjednocení a ucelení základních informací o 

problematice potápěčské výstroje a systémech jejího uspořádání. Toto téma by se tak 

mělo více přiblíţit širší veřejnosti. 

 

1.1 Cíl práce 

Cílem je vypracovat základní informace o historii, funkci a popisu základní potápěčské 

výstroje. Zpracovat jednotlivé systémy uspořádání potápěčské výstroje, vytvořit 

zásobník kladů a záporů těchto systémů. Diplomová práce se zabývá pouze teoretickým 

popisem. 
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1.2 Metody práce 

Metodou vyhodnocení práce je studium dostupných pramenů, obsahová analýza 

odborné literatury a jiných zdrojů. Rešerše technických parametrů výstroje, rozbor a 

zpracování dat. Po konzultacích s odborníky v daném oboru vypracuji práci, která se 

bude zabývat zejména popisem, vlastnostmi a uspořádáním jednotlivých systémů 

v potápění.  
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2.  Historie potápění 

O tom, kdy se první člověk odváţil ponořit pod vodní hladinu, se dnes jiţ nedozvíme. 

Jistě měl člověk potřebu ponořit se pod hladinu jednak ze zvědavosti, ale hlavně 

s potřebou vylovit něco ze dna. Historici se domnívají, ţe se tak stalo asi 5000 let př. n. 

l. Ty nejstarší zmínky o potápění nacházíme jiţ na Asyrském reliéfu (obr. 1), kde je 

vyobrazen muţ v řece Eufrat, který dýchá ze vzduchového vaku. Předpokládané stáří 

reliéfů je asi 4000 let př. n. l. 

 

 

Obrázek 1: Asyrský reliéf (Mountain, 2000) 

 

 Uţ staří Řekové se zabývali světem pod vodní hladinou. Potvrzením toho jsou nalezené 

reliéfy, na kterých jsou vypodobené perlorodky, které nelze zjískat jiným způsobem, 

neţ je vylovit z moře. Důkazem toho je řecký reliéf z oblasti Théb, u něhoţ se 

předpokládá stáří okolo 3 200 let př. n. l. Dalším důkazem mohou být i barvy vyrobené 

z mlţů Nachovek jenţ mají purpurovou barvu a téţ je moţno je získat jen ze dna moří. 

 

Jak vznikala potřeba plout po moři, bylo také zapotřebí vyzvedávat náklady z vraků 

ponořených lodí. Další potřebou byli i válečné důvody, které vedli k potápění. Kolem 

roku 415 př. n. l. byli vysláni řečtí potápěči, aby zneškodnili opevnění, které bylo okolo 

Syraku. Jednotlivé kroniky se zmiňují o sestupu Alexandra velikého pod hladinu 

v sudu, který byl opatřen skleněnými průhledy. Ten pak mohl dohlíţet na práci 

potápěčů při zneškodňování opevnění maloasijského Tyru. To se odehrálo v roce 332 
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př. n. l. Další kroniky se zmiňují o mnoha přístavech kolem Středozemního moře, kde 

platil zákon, který popisoval odměnu za vyzvednutí potopeného nákladu v závislosti na 

jeho hloubce. Pokud bylo zboţí vyzdviţeno na hladinu z hloubky přes 3,5 m, dostal 

potápěč třetinu tohoto nákladu. U ponorů do hloubky 7 m byla odměna polovina ceny 

nákladu. 

 

2.1 Počátky technického rozvoje 

Aristoteles popisuje roku 350 př. n. l. potápěče, který dýchá pod vodou dutým stvolem 

rákosu. Také básník Plinius se zmiňuje o bojových plavcích vybavených trubicemi 

s plovákem na konci. Slovanští bojovníci na území dnešního Německa pouţívali v 11. 

století n. l. dýchacích trubic z rákosu, aby se mohli nepozorovaně přiblíţit k nepříteli. 

V roce 1250 psal Roger Bacon v díle Novum Organum o zásobnících vzduchu pro 

potápěče. Tyto koţené vaky nepatrně prodluţovaly pobyt člověka pod vodou. Leonardo 

da Vinci, tvůrce slavné Mony Lisy, se zabýval konstrukcí zařízení pro potápěče v knize 

Codex Atlanticus. Koţené kukly s přívodem vzduchu z hladiny, tedy jakýsi šnorchl, 

problémy potápění příliš neřešily. Hloubka pouţití kukly s hadicí na povrch je omezena 

na několik desítek centimetrů. Uţitečnější zařízení, koţené vaky, popisuje Ludwik von 

Eyb v knize Kriegsbuch (obr. 2). (Piškula, 1985) 

 

 

Obrázek 2: Typy koţených vaků se vzduchem podle autorů kolem roku 1500 (Piškula, 1985) 
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2.2 Potápěčský zvon 

Z technického hlediska je potápěčský zvon jakási obrácená nádoba dnem vzhůru. Tato 

nádoba je zkonstruována tak, aby se pod vodou nepřevrhla. Nejjednodušším způsobem 

je její zatíţení ve spodní části. Zvony se pod vodní hladinu spouštěly co nejvíc 

vertikálně pomocí řetězu nebo lana. S přibývající hloubkou roste i tlak na vzduch uvnitř 

zvonu, a ten se shlukuje v nejvyšším bodě zvonu. Při potápění se potápěči nadechují 

uvnitř zvonu a mohou tak vykonávat svoji práci. (Desiderati, 1988) 

 

První zmínka o jakémsi potápěčském zvonu je z roku 1531 a od té doby se jiţ záznamy 

o podobných zvonech pro potápěče začínají objevovat pravidelně. V roce 1680 

Američan William Phipps pouţil systém "Matka a dcera", potápěčský zvon, který 

umoţnil potápěčům přístup k většímu mnoţství zásoby vzduchu. V roce 1690 anglický 

astronom Edward Hailey navrhl sloţitý systém doplňování vzduchu v potápěčském 

zvonu přiváděním zásob vzduchu do menších zvonů nebo do dţberu či kádí obrácených 

dnem vzhůru a naplněných čerstvým vzduchem, jeţ byly níţe neţ hlavní potápěčský 

zvon (obr. 3). Otevřením ventilu na kádi nebo jejím překlopením byl vzduch vlivem 

vyššího tlaku v kádi (díky větší hloubce) nahnán do potápěčského zvonu, čímţ zde 

doplnil zásobu čerstvého vzduchu. Hailey demonstroval výkonnost a funkčnost svého 

návrhu, kdyţ v hloubce 18 m v řece Temţi setrval po dobu 1,5 hod. (Mountain, 2000) 

 

 

Obrázek 3: Haileyův zvon (Mountain,, 2000) 
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2.3 Potápěčský oblek 

Roku 1715 vynalezl John Lethbridge první variantu obleku, který se stal předchůdcem 

jiných skafandrů. Jednalo se o válec ze dřeva, který byl vybaven dvěma otvory pro ruce 

s koţenými rukávy a skleněnými průzory (obr. 4). Toto zařízení se osvědčilo jen do 

malých hloubek. V Evropě byl později vyroben potápěčský oblek němcem Klingertem. 

Do tohoto obleku byl přiváděn vzduch z hladiny pomocí pumpy. (Desiderati, 1988) 

 

 

Obrázek 4: Lethbridgeův pevný potápěčský oblek (Mountain, 2000) 

 

Vídeňský puškař August Siebe, ţijící v Anglii, předvedl svůj první potápěčský oblek 

otevřeného typu roku 1819. Vzduch byl do obleku přiváděn hadicí a volně unikal kolem 

pasu. Potápěč musel pracovat ve vzpřímené poloze, jinak se oblek zaplavil. Přelomem 

ve vývoji potápěčských zařízení byl rok 1837. August Siebe představil svůj Siebe’s 

Improoved Diving Dress (obr. 5). Po zkušenostech s otevřeným oblekem se rozhodl pro 

oblek z pevné nepropustné tkaniny s pruţnými manţetami na rukávech. Na krku se 

oblek přišrouboval mosaznému náplecníku, na který se nasazovala přilba. Na prsou a na 

zádech měl potápěč olověná závaţí a na nohou boty s olověnými podešvemi. Největší 

krok vpřed znamenal pérový výdechový ventil na přilbě, který mohl ovládat sám 

potápěč. Vzduch v obleku vytvořil kolem potápěče polštář, který jej chránil proti 

chladu. Díky pérovému ventilu mohl potápěč pracovat v libovolné poloze. (Piškula, 

1985) 
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Obrázek 5: Siebeho uzavřený oblek (URL1) 

 

Bratři Deanovi (John a Charles) byli obchodníci, kteří zabývali vyzvedáváním 

nejrůznějších věcí ze dna moří. Tito bratři vytvořili kouřový přístroj, jenţ byl určen pro 

práci hasičů. Tento přístroj si nechali patentovat v roce 1823. Později po několika letech 

usilovné práce a zkoušení vytvořili ojedinělý potápěčský oblek. Tomuto obleku dali 

název „Deanův patentovaný potápěčský oblek“, který se skládal ze dvou hlavních částí. 

První byl oblek vytvořen pro ochranu těla potápěče a drahá část byla ocelová helma. 

Helma byla osazena potřebnými průhledy a ukládala se na ramena potápěče. Pro 

zásobování obleku vzduchem slouţili hadice, jenţ spojovaly helmu se zdrojem vzduchu 

na hladině. Pro odvod přebytečného vzduchu slouţili mezery ve spodní části helmy, 

kterými vzduch unikal. Zásadní nevýhodou tohoto obleku byl fakt, ţe pokud by se 

potápěč nahnul více do strany hrozilo by úplné zaplavení helmy. 

 

Francouzi Benoita Rouquayrota a Augusta Debayrouze vynalezli v roce 1863 první 

potápěčský přístroj s částečnou autonomií. Jednalo se o přístroj, který nazvali 

„aerophore“ (obr. 6). Tento „aerophore“ se skládal z obleku, masky se zorníkem a 

plícního regulátoru. Plícní regulátor se staral o přivádění dostatečného mnoţství 

vzduchu s ohledem na potřebu dýchání a hloubku ponoru. Do regulátoru byl přiváděn 

vzduch pomocí hadic, které byly připojeny na lahve se stlačeným vzduchem. V té době 

nebylo ale moţno, stlačit větší mnoţství vzduchu do lahví a proto byli ponory hodně 

časově omezené. 
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Obrázek 6: Aérophore  (Mountain, 2000) 

 

2.3.1 Pancéřový skafandr 

Objevují se v 19. století. Tento typ obleku patří k závislým na hladině a potápěč v něm 

pracuje chráněn kovovou konstrukcí skafandru pod atmosférickým tlakem. Skafandry 

tohoto typu umoţňují práce ve velkých hloubkách. U původního typu skafandru, 

například Neufeldt Kuhnke z roku 1913, byl pohyb potápěče pod vodou značně ztíţen 

omezenou pohyblivostí kloubů a vahou skafandru. Potápěč většinou jen telefonem řídil 

pohyb lan a háků spouštěných z lodi. Ke stejným účelům slouţily i různé pozorovací 

kabinky. Před dvaceti lety proţil pancéřový skafandr svou renesanci. Vzhledem k 

ostatním systémům saturačního potápění odpadla nutnost dekomprese, a tím i sloţité 

techniky na palubě lodi. Příkladem současné konstrukce pancéřového skafandru můţe 

být například oblek JIM, vyráběný britskou firmou Underweater nad Marine 

Equipment. Jeho váha na suchu činí 460 kg. Je vyroben z magnéziové slitiny a jeho 

klouby na rukou a na nohou jsou uloţeny v lázni z rostlinného oleje. Pohyblivost obleku 

s regenerátory umoţňuje pobyt potápěče aţ 20 hodin v libovolné hloubce aţ do 600 m. 

Ruce obleku jsou zakončeny manipulátory, se kterými cvičený operátor dokáţe 

provádět i velmi sloţité operace. Obdobným zařízením od stejné firmy je i WASP, který 

má místo nohou válec podobný spacímu pytli se čtyřmi motory, které umoţňují 

manévrovat. Celý systém WASP, popřípadě JIM je moţné transportovat helikoptérou 

na místo nasazení. Cena práce v tomto obleku je podstatně menší, neţ cena nasazení 

potápěčského týmu vybaveného saturační technikou. Pancéřové skafandry současné 
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doby našly uplatnění při opravách havárií na naftařských plošinách a zařízeních pro 

těţbu ropy v moři. (Piškula, 1985) 

 

2.3.2 Akvalung 

Výraz akvalung doslova znamená ”vodní hadice” a vznikl kolem roku 1940. Obecně je 

pouţitelný pro všechny nezávislé potápěčské přístroje vybavené zásobníkem dýchacího 

média a zařízením regulující jeho dodávku v závislosti na potřebách potápěče. Od 

padesátých let se však tímto termínem prakticky výhradně označuje potápěčský dýchací 

přístroj na stlačený vzduch. Takovýmto zařízením mohly být jiţ Aérophore, ale 

strojírenství ještě nedokázalo poskytnout tlakové lahve schopné pojmout dostatečnou 

zásobu vzduchu. V roce 1912 sestrojil nezávislý dýchací přístroj M. Fernez. Potápěče 

vybavil kovovou zásobní lahví nesenou na zádech. Vzduch nepřetrţitě proudil přes 

jednoduchý redukční ventil do náustku. Výdechovým ventilem umístěným rovněţ na 

náustku odcházel vzduch vydechovaný potápěčem, nýbrţ i velmi podstatné mnoţství 

nespotřebovaného dýchacího média. Fernezův aparát proto mohl nabídnout jen 

krátkodobý pobyt v nevelké hloubce. Roku 1924 vybavil Yves Le Prieur tlakovou láhev 

se vzduchem ručně ovládaným dávkovačem. Ve srovnání s Ferencovým přístrojem 

umoţňovalo toto uspořádání lépe vyuţít zásobu vzduchu, který potápěč do 

celoobličejové masky napouštěl jen podle potřeby. Le Prieurův přístroj se zásobníkem 

neseným na prsou umoţňoval přibliţně čtvrthodinové ponory do dvacetimetrové 

hloubky. Obsluha dávkovače však potápěče příliš zaměstnávala. Začalo být zřejmé, ţe 

budoucnost má pouze zařízení, které bude při nádechu dodávat vzduch samočinně. 

(Vrbovský, 1999) 

 

Spolehlivě fungující automatický regulátor přívodu vzduchu sestavil v roce 1943 

Jacques-Yes Cousteau a Émil Gagnan. Krátce po druhé světové válce přispěly dýchací 

přístroje systému Cousteau-Gagnan rozhodující měrou k rozvoji sportovního potápění 

na celém světě. Výhody akvalungu Cousteauovy a Gagnanovy konstrukce spočívá ve 

snadné dostupnosti dýchacího média (atmosférického vzduchu stlačovaného 

kompresory do tlakových lahví) i v jednoduché obsluze a údrţbě. Pro regulátor přívodu 

vzduchu se u nás vţil název plícní automatika jako doslovný překlad německého 

lungenautomat. Technické řešení tohoto zařízení prošlo četnými inovacemi, avšak jeho 
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princip zůstal nedotčen. Tlak vzduchu ze zásobníku je automaticky regulován na 

tlakovou hodnotu, jakou má tlak okolí v dané hloubce. Při nádechu proudí vzduch přes 

náustek do plic potápěče, kaţdý výdech provázejí vystupující bubliny. Z hlediska 

obecného zařazení se jedná o otevřený dýchací okruh. (Vrbovský, 1999) 

 

2.4 Potápění v našich zemích 

V 6. století se o potápění u Slovanů zmiňuje Pseudo Maurikios v Knize o strategii. 

Zřejmě první vyobrazení potápěčského zařízení v našich zemích se objevilo jako 

ilustrace ke kronice autora zvaného Anonym z husitských válek. Znázorňuje koţený 

oděv s kuklou protaţenou v hadici, jejíţ ústí udrţuje na hladině plovák. Z druhé 

poloviny 16. století pochází zpráva od Tomáše z Klauzenburku, o neznámém odváţlivci 

marně hledajícím dno Hranické propasti u Teplic nad Bečvou. Další zmínku najdeme 

V Jiráskových Starých pověstích českých. Vypráví o čtveřici potápěčů z Benátek, kteří 

okolo roku 1620 pro císaře Ferdinanda ІІ. pátrali pod hladinou Labe po bájném pokladu 

v zatopených troskách katovického kláštera. K nejlepším zvědům rakouského generála 

Dauna patřil rodák z Hrdlořez Mara. V roce 1757 přinesl Praţanům zprávu o chystané 

vojenské pomoci do Prahy, obleţené Prusy. Pronikl po Vltavě za pomoci nafouknutých 

hovězích měchýřů a stejným způsobem se zase vrátil ke své armádě. Pravděpodobně 

prvními potápěčskými pokusy sportovního charakteru se u nás zabýval student brněnské 

techniky Gunther Nouackh při průzkumu Šenkova sifonu v jeskyni Býčí skála 

(Moravský kras). Od vídeňského zastoupení firmy Westfalia si vypůjčil skafandr 

vybavený telefonem. Do sifonu několikrát sestoupil v prosinci 1912. Za 1. světové 

války slouţilo mnoho odvedenců z českých zemí v rakouském námořnictvu, kde někteří 

absolvovali potápěčský výcvik. K méně známým skutečnostem patří, ţe v období mezi 

1. a 2. světovou válkou měla československá armáda potápěčské jednotky. Jejím 

příslušníkům se údajně přezdívalo raci. Začátky sportovního potápění v dnešním pojetí 

sahají u nás do poloviny 20. století, kdy v odborové organizaci ROH vznikly první 

potápěčské krouţky. Na počátku druhé poloviny padesátých let se potápěčství stalo 

jednou z odborností Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarmu). V roce 1957 byli 

v sousední NDR z československých potápěčů vyškoleni první čtyři instruktoři. Ve 

stejném roce vznikly první bezpečnostní a výcvikové směrnice pro sportovní potápění u 

nás. Příznivých společenských podmínek druhé poloviny šedesátých let vyuţili 
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sportovní potápěči k zaloţení Svazu potápěčů Československa, jenţ se v roce 1967 stal 

řádným členem světové potápěčské federace CMAS. Změna společenského zřízení 

přelomu osmdesátých a devadesátých let přinesla zánik Svazarmu a umoţnila obnovení 

Svatu potápěčů Československa. Rozdělení československé federace v roce 1992 na 

samostatné státy český a slovenský si ţádalo další přestavbu struktury potápěčských 

organizací. Na území České republiky vyvíjí činnost Svaz českých potápěčů a Svaz 

potápěčů Moravy a Slezska sdruţené ve Svazu potápěčů České republiky. (Vrbovský, 

1999) 
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3.  Potápěčská výstroj pro rekreační potápění 

V dnešní době není jiţ přístrojové potápění jen výsadou malého mnoţství zasvěcených 

potápěčů. Přístrojové potápění se těší veliké oblibě i u široké veřejnosti. Vypovídá o 

tom nezměrné mnoţství kurzů a cestovních kanceláří, které nabízí právě tento druh 

zábavy. K tomu, aby se mohlo toto potápěčské odvětví vykonávat, je třeba minimálně 

certifikace prvního stupně potápění na volné vodě - Open Water Diver (OWD) a 

samozřejmě náleţité technické vybavení (potápěčská výstroj). Výstroj, která je pouţitá 

při potápění, se musí shodovat s normami DIN nebo EN250. 

 

3.1 Výstroj ABC 

Pod touto zkratkou se skrývá označení pro ploutve, masku a dýchací trubici (šnorchl). 

Toto je základní výstroj. 

 

3.1.1 Ploutve 

Ploutve jsou pro potápěče hlavní pomůckou pro pohyb ve vodním prostředí, a to jak na 

hladině, tak pod ní. Při pohybu dolních končetin vzniká na jedné straně ploutví 

náporový tlak, zatímco na obrácené straně je podtlak. To má za následek vytváření 

tlakových vírů a pohyb potápěče vpřed. 

 

 Všechny typy ploutví mají podobný základ a to list vyztuţený ţebry, jenţ zpevňují a 

usnadňují řízení ploutví při potápění. Tento list má speciální tvar s podélným 

rýhováním, hydrodynamickými kanálky, a další prostředky, které jsou zapotřebí ke 

správnému obtékání vody. Ploutve se vzájemně liší tuhostí, přítomností a mnoţstvím 

otvorů, pouţitými materiály a délkou listů. (Jackson, 2005) 

 

Rozdělujeme dva základní druhy ploutví dle jejich upevnění na nohu potápěče: 

 Botičkové ploutve (s uzavřenou patou) (obr. 7) 

- Vyuţívají se zejména při potápění v teplejších vodách, kdy není zapotřebí potápět 

se s neoprenovými botami. 
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- Tyto ploutve sedí pohodlněji na noze a často jsou anatomicky tvarované. 

- Mají niţší pořizovací cenu.  

 

 

Obrázek 7: Botičkové ploutve (URL2) 

 

 Ploutve s upínacím páskem (s otevřenou patou) (obr. 8) 

- Pouţívají se zejména při potápění v chladnějších vodách, jelikoţ lze do nich 

pohodlně nasunout neoprenové boty. 

- Při oblékání, kdy se ploutve nasazují obvykle aţ jako poslední, se ploutve 

s páskem oblékají rychleji a pohodlněji. 

- Mají vyšší pořizovací cenu. 

 

 

Obrázek 8: Ploutve s upínacím páskem (URL3) 
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Jednotlivé druhy ploutví jsou vyrobeny přesně pro určitý způsob pouţití. Mezi 

nejčastější druhy ploutví patří ploutve na potápění na nádech, podvodní rugby, potápění 

do vraků, freediving (na nádech), potápění do jeskyní, s přístrojem atd. Pro jednotlivé 

typy ploutví mají typické vlastnosti. Na ploutve, které jsou měkké, není potřeba 

vynaloţit tolik síly k potřebnému pohybu Nohy tak zůstanou více relaxovány, uvolněny 

a tak schopny delšího kopání. Naopak u velkých a tuhých ploutvých je potřeba vydávat 

daleko větší mnoţství energie a tím se potápěč běh svého ponoru daleko rychleji vysílí. 

 

3.1.2 Maska 

Pro potápěče je pod vodní hladinou velice důleţitý zrak a proto nosí potápěčskou 

masku, která mu umoţňuje dostatečně ostré vidění a zároveň chrání oči před 

nepříznivým vlivem často špinavé vody. Pokud by došlo k přímému styku očí s vodou, 

nedokázala by oční čočka jiný index lomu vyrovnat. K tomuto jevu dochází v důsledku 

větší hustoty vody, neţ je vzduch. Tento problém řeší právě potápěčská maska, uvnitř 

které je prostor pro vzduch. Světlo se mezi maskou a vodou láme a pro potápěče se 

předměty pod vodou zdají asi o 30% větší a bliţší asi o 25%, neţ tomu ve skutečnosti 

opravdu je. 

 

Potápěčské masky se dělí na celoobličejové a poloobličejové. 

U celoobličejových masek je jejich součástí plícní automatika a často i komunikační 

prvek, který slouţí k dorozumívání mezi potápěči samými nebo ke spojení s pevninou 

(obr. 9). Tento druh masek nejčastěji pouţívá policie, hasiči, armáda či profesionální 

potápěči z povolání. 

 

 

Obrázek 9: Celoobličejová maska (URL4) 
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Poloobličejové masky dále dělíme na: 

 Masky s neděleným zorníkem (obr. 10) - tyto masky mají většinou stejný malý 

objem jako masky s děleným zorníkem, ale setkáváme se i s maskami s velkým 

vnitřním objemem, který komplikuje potápěči vylévání vody z masky anebo 

vyrovnávání tlaku. U tohoto typu bývá většinou nos umístěn přímo do vnitřního 

prostoru masky a tak lépe zachovávají vnitřní zorné pole.  

 

 

Obrázek 10: Poloobličejová maska s neděleným zorníkem (URL5) 

 

  Masky s děleným (dvojitým) zorníkem (obr. 11) - jedná se o nejčastěji pouţívaný 

typ masky pro rekreační potápění. Dále mohou mít menší vnitřní objem, coţ 

usnadňuje vyrovnávání tlaku. Nespornou výhodou je, ţe tento typ masky se dá často 

upravit výměnou dioptrickými skly.  

 

 

Obrázek 11: Maska s děleným zorníkem (URL6) 
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   Panoramatické masky (obr. 12) - jejich bezesporu největší předností jsou přídavné 

průzory, jenţ rozšiřují zorné pole potápěči. Pouţívají se při fotografování pod 

hladinou, jelikoţ umoţňují jednodušeji rozpoznat obličej fotografované osoby.  

 

 

 

Obrázek 12: Panoramatická maska (URL7) 

 

Potápěčská maska je tvořená: 

 zorníkem 

 lícnicí s kompenzátorem 

 upínacím páskem 

 

Zorníky kvalitních masek jsou vyrobeny buď z bezpečnostního temperovaného 

(specielně tepelně upraveného) skla, jeţ se při rozbití neroztříští na ostré střepy, nebo ze 

speciálních čirých plastů, které se nezamlţují (masky se zorníky z plexiskla se pro 

potápění nehodí, protoţe se soustavně zamlţují). Zorníky bývají jedno nebo dvoudílné. 

Existuje skupina i tzv. panoramatických masek vybavených nejméně trojdílnými 

zorníky. Zorník je fixován k lícnici plastovým nebo kovovým rámečkem. 

 

Lícnice bývá vylisována z běţné pryţe, nepěnového neoprenu, silikonové pryţe nebo 

plastu. Silikonové masky jsou draţší, ale ve srovnání s ostatními odolnější vůči 

působení slané či chlorované vody, UV záření a dalších vlivů. Důleţitou součástí lícnice 

je kompenzátor umoţňující při vyrovnávání tlaku ve středouší stisknutí nosu prsty. 

Většinou má podobu výstupku v přední části lícnice. Pro tuto část masky se běţně 
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pouţívá termín „kapsa na nos“. Upínací pásek, vyráběný z téhoţ materiálu jako lícnice, 

mívá střední část zdvojenou a zdrsněnou drobnými výstupky, aby lépe přiléhala k hlavě 

a dobře drţela i na kukle izolačního obleku. Pásek je k lícnici upevněn posuvným 

mechanizmem, který pohodlně umoţňuje seřizování délky pásku i v rukavicích. 

(Dvořáková, 2005) 

 

3.1.3 Dýchací trubice 

Dýchací trubice se vyrábí z plastů nebo pryţe. U jednodušších a levnějších modelů se 

na přímou trubici rovnou nasazuje pryţové koleno nebo vrapová hadice s náustkem. 

Technicky propracovanější anatomicky tvarované modely jsou zakřiveny, aby 

kopírovaly tvar hlavy. Počátkem 90. let se objevily na trhu trubice opatřeny ve spodní 

části jedním nebo dvěma vylévacími ventily, které usnadňují odstraňování vody 

z trubice po vynoření. Voda přesahující okolní vodní hladinu jimi samovolně vyteče. 

(Dvořáková, 2005) 

 

Dýchací trubice by měla být vyrobena pevného materiálu, jenţ by zachovával jeho 

správný tvar a tak správně plnit jeho funkci. Dýchací trubice by se měla skládat z: 

 Trubice válcovitého tvaru o délce nepřesahující 40 cm, pokud by byla tato délka 

větší, hrozilo by markantní nebezpečí znovu vdechnutí jiţ vydechnutého vzduchu. 

Tento vydechnutý vzduch by měl menší objem, neţ samotná dýchací trubice a tak by 

neopustil její prostor. Částečné řešení nabízí ventil, který umoţní vydechnout vzduch 

přímo do vody a následně je potápěč schopen vdechnout nový, čerstvý vzduch. Téţ 

v hloubce větší neţ asi 110 cm není skoro moţné se nadechnout vzduchu z hladiny, 

jelikoţ je hrudník vodním prostředím stlačen do polohy usilovného výdechu. 

 Náustku, pro snadnější uchycení v ústech potápěče. Tento náustek má nejčastěji 

polokruhovitý tvar a jsou na něm většinou dva výstupky, do kterých se potápěč 

zakousne a tak dobře drţí v ústech. Pro lepší komfort jsou často náustky opatřeny 

odtokovými ventily. 
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Trubice je téţ vybavena prstencovým nebo jiným úchytem pro připevnění k upínacímu 

pásku potápěčské masky. Konec trubice můţe být vybaven suchým nebo polosuchým 

horním ústí, které zabraňuje zalití trubice vodou z hladinových vln. 

Šnorchl se pouţívá při přístrojovém potápění jako určitý druh rezervy. Potápěč šetří při 

pouţití šnorchlu na hladině zásobu tlakového vzduchu. Při případném výpadku 

dýchacího přístroje můţe pohodlně plavat na hladině. 

 

3.2 Potápěčské izolační obleky 

Nejdůleţitější funkcí potápěčských obleků je bezpochyby jejich ochrana vůči vnějším 

vlivům, zejména proti úniku a udrţení tělesného tepla. Samotné provedení se u 

jednotlivých typů obleků liší. Níţe se vám pokusím vyjmenovat a popsat základní typy 

obleků a pouţití jednotlivých materiálů. Ty se budou lišit zejména od jejich pouţití 

v různých teplotních a funkčních podmínkách. 

 

3.2.1 Mokré potápěčské obleky 

Mokré obleky jsou jistě nejrozšířenějším druhem izolačních obleků. Přispívá k tomu 

jinak jejich cena, ale hlavně jejich funkční variabilita. Tento druh obleku je nejčastěji 

vyráběn z napěněného neoprenu (obr. 13). V napěněném neoprenu se nachází velké 

mnoţství malých bublin vyplněných dusíkem (dusík je dobrým izolantem pro lidské 

tělo, jelikoţ je velice špatným vodičem zejména tepla a tudíţ nedochází k jeho ztrátám). 

Nejčastější šířkou neoprenu je 1-7,5 mm. Samozřejmě čím je neopren silnější, tím jsou 

lepší jeho izolační vlastnosti. Na druhou stranu čím je neopren silnější, tím se sniţuje 

pohyblivost potápěče. Na vnější vrstvě neoprenových obleků je speciálních nátěrů nebo 

tkanin, které zabraňují mechanickému poškození či prodření obleku. Z vnitřní strany je 

oblek naopak vystlán z technických materiálů. Které zlepšují obtékavost lidského těla a 

zároveň zlepšují izolační vlastnosti (nejčastěji kadeřené materiály). Moderní obleky 

umoţňují lepší tepelnou izolaci díky titanové membráně, která velmi dobře odráţí 

unikající tělesné teplo. 
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Podstatnou nevýhodou mokrých obleků vyrobených z napěněného neoprenu je jejich 

snadná stlačitelnost ve větších hloubkách a s tím spojené tepelné ztráty. Název mokrý 

oblek vyplývá ze skutečnosti, ţe do obleku skutečně zateče menší mnoţství vody. Voda, 

která proteče oblekem, se zahřívá a tím dochází ke značným ztrátám tělesné teploty. 

Mnoţství natečené vody za oblek se dá eliminovat výběrem vhodné velikosti obleku. 

Správně vybraný oblek by měl co nejtěsněji přiléhat k tělu potápěče a zároveň umoţnit 

dostatečnou pohyblivost a neutlačoval krevní řečiště. Nejideálnější variantou je 

zakoupit oblek šitý na míru. 

 

Neoprenový oblek je buď jedno dílný, nebo se můţe skládat z blůzy a kalhot. 

V teplejších vodách se zase pouţívá tzv. short (tedy kombinéza s krátkými rukávy a 

nohavicemi). Jednotlivé typu neoprenů se dají kombinovat a vzájemně překrývat, coţ se 

zejména vyuţívá v chladnějších vodách. 

 

Mokré izolační obleky se nejčastěji zapínají zipem. Toto řešení je velmi praktické při 

oblékání, méně však z hlediska vniknutí vody přes zip pod oblek. Mezi oblekem a tělem 

tak vzniká jemný vodní film, který je ohříván na tělesnou teplotu. Teplotní ztráty těla se 

silně sníţí a potápěč méně pociťuje chlad. Takto ohřátá voda je lehčí neţ voda okolo, 

stoupá oblekem nahoru a částečně uniká. Tak vzniká neustálá ztráta tepla, která můţe 

být redukována perfektním padnutím oděvu. Při nekonfekční postavě se vyplatí nechat 

si zhotovit oblek na míru. Oblékání a svlékání je jednodušší díky zipům na uţších 

místech (paţe, nohy, horní část těla). Ty nesmí být vyrobeny z korodujícího materiálu a 

mají být podloţeny neoprenem. Ukončení na paţích a nohách musí být olemovány 

pruţnou páskou, aby se zamezilo roztrţení při oblékání nebo svlékání. (Holzapfel, 

2004) 
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Obrázek 13: Mokrý neoprenový izolační oblek (URL8) 

 

Mokré obleky se vyrábějí vcelku jako kombinézy nebo zpravidla vícedílné, kdy jsou 

zvlášť kalhoty a blůza, nebo kombinéza bez kapuce a blůza s kapucí a bez rukávů. 

Z hlediska tepelně izolačních vlastností je výhodný střih kalhot s ramínky a zapínáním 

aţ ke krku, případně jako kombinéza, přes kterou se obléká blůza, nejlépe vcelku 

s kapucí. Takový oblek poskytuje na trupu potápěče v oblasti tělesného jádra, které je 

potřeba uchovat v co největším teple, dvojitou izolační vrstvu a přitom neomezuje 

pohyblivost končetin. Někdy je blůza provedena s nohavicemi sahajícími těsně nad 

kolena. Nohavice zajišťují zvýšenou ochranu tělesného jádra v oblasti rozkroku. Zde 

vyúsťují z břišní dutiny do podkoţí na stehnech velké ţíly a tepny zásobující krví dolní 

končetiny, u kterých můţe docházet ke značným ztrátám tepla z krevního řečiště. 

(Dobeš, 2005) 

 

Tropický izolační oblek 

Tropické izolační obleky se vyrábí nejčastěji z materiálu Lycra nebo z jiných pruţných 

materiálů (obr. 14). V podstatě se jedná o materiály, z kterých bývají vyrobeny plavky. 

Jelikoţ se s těmito obleky potápí v teplých vodách (nejčastěji moří), nemají tyto obleky 

skoro ţádné izolační vlastnosti. Jejich hlavní funkcí je ochránit potápěče před odřením 

či poškrábáním od nejrůznějších předmětu pod vodní hladinou (vraky, korály apod.) a 
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před přímým stykem s ţahavými ţivočichy. V neposlední řadě slouţí tropické obleky 

k ochraně pokoţky před přímým slunečním svitem a následného spálení kůţe při 

plavání na hladině či přípravě výstroje na břehu. Další vyuţití najdou tropické obleky 

jako určitý podoblek pod mokré obleky, aby se do nic potápěči lépe oblíkalo a zároveň 

u něj tvořili další izolační vrstvu. 

 

 

Obrázek 14: Pánské tropické tričko s dlouhým rukávem - kombinace neopren/lycra (URL9) 

 

Kompozitní izolační oblek 

Kompozitní izolační obleky se vyrábějí z materiálu thermalastic o neutrálním vztlaku 

(vztlak = vztlaková síla, kterou jsou tělesa v kapalině nadlehčována; vztlaková síla 

závisí na objemu ponořené části tělesa a na hustotě kapaliny), který se s přibývající 

hloubkou mění. Materiál, jehoţ tloušťka se pohybuje od 1,2-2,1 mm, je třívrstvý. 

Svrchní vrstva z elastanu dodává obleku lesklý a pevný povrch odolný proti oděru a 

poškození. Střední vrstva je tvořená z hydrofilní termoplastické membrány, která 

nepropouští vodu a zadrţí vítr. Vzduch však přes ní můţe zvolna cirkulovat. Je 

dokonale průtaţná a má tvarovou paměť. Vnitřní vrstva je z velmi jemného 

polyesterového vlasu podobného sametu. Poskytuje tepelnou izolaci, usnadňuje 

oblékání a při potápění odsává vodu z pokoţky. Tyto obleky vynikají pohodlností a 

skladností. (Dvořáková, 2005) 
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Doplňky k mokrému izolačnímu obleku 

Mezi základní doplňky izolačních potápěčských obleků řadíme rukavice, potápěčskou 

kapuci (pokud není oblek jiţ kapucí vybaven) a potápěčské ponoţky či boty. Doplňky 

jsou nezbytnou součástí potápěčské výbavy. V chladných vodách bez těchto doplňků 

dochází k enormním ztrátám tepla. 

 

Potápěčské rukavice (obr. 15) 

Rukavice jsou pětiprstové (mají velice dobré úchopové vlastnosti) nebo tříprstové 

(palec, ukazováček a ostatní prsty) které se vyznačují lepším tepelným komfortem.  

 

Rukavice dále dělíme podle způsobu vyuţití. Tropické do teplých vod, které jsou 

vyrobeny z  neoprenu o šířce od 0,5mm do 2 mm nebo jiných lehkých materiálu, které 

slouţí především k ochraně proti zranění plavce. Nebo klasické do chladných vod, které 

jsou vyrobeny z neoprenu o větší šířce. V tomto případě slouţí především jako izolant 

rukou potápěče. 

 

Úchopová část rukavic je vyrobena z neklouzavých materiálu pro lepší přilnavost. 

 

 

Obrázek 15: Tříprstové a pětiprstové potápěčské rukavice (URL10) 
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Potápěčské boty a ponoţky 

Pokud se potápíme v teplých vodách, není tento doplněk nezbytný. Zde je moţné nosit 

ploutve jen s neoprenovými ponoţkami (obr. 16) či bez nich.  

 

 

Obrázek 16: Neoprenové potápěčské ponoţky (URL11) 

 

Naopak v chladných vodách potápěč vyuţije komfortu bot, které se ale dají nosit jen 

s pouţitím ploutvý s otevřenou patou. Boty jsou vybaveny dostatečně tuhou a odolnou 

podráţkou, jenţ je chrání v nepříznivém prostředí (skály, kameny, štěrk apod.) před 

jejich poškozením. Boty by neměli obsahovat větší mnoţství švů a různých spojů, které 

by mohly obzvláště v patové části tlačit, řezat apod. Pro snadnější nazouvání a 

vyzouvání jsou boty často opatřeny klasickými nebo suchými zipy.  

 

 

Obrázek 17: Neoprenové boty (URL12) 
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Potápěčská kapuce 

Kapuce bývá velmi často jiţ součástí celého obleku (obr. 18). Pokud tomu tak není, je 

nezbytné, aby si jí potápěč obstaral. Jak je všeobecně známo, hlavou člověk v klidu 

ztrácí aţ 35 % tepla. Pokud se však vykonává tělesná námaha a přidá se vliv vodního 

prostředí, můţe se ztráta ještě zvětšovat. 

 

 

Obrázek 18: Neoprenová kapuce (URL13) 

 

3.2.2 Polosuché izolační obleky 

Polosuché izolační obleky jsou vyrobeny stejně jako mokré obleky ale na zápěstích, 

kotnících, hrudní manţetě na kalhotách a kolem obličeje mají hladké těsnící manţety, 

aby se zamezilo cirkulaci vody v obleku na minimum a zlepšila se tepelná izolace (obr. 

19). Tyto obleky mají oproti mokrým lepší izolační vlastnosti, avšak jejich stlačitelnost 

s přibývající hloubkou zůstává. Nevýhodou je obtíţnější oblékání a svlékání v důsledku 

těsných manţet. Nejpouţívanější tloušťka materiálu pro naše podmínky je 5–7 mm. 

(Dvořáková, 2005) 

 

Polosuché obleky jsou obleky, které si berou spoustu výhod jak u mokrých, tak suchých 

obleků. Výhodou polosuchých obleků je jejich přiléhaní k tělu a nízký profil, který 

umoţňuje lepší hydrodynamické vlastnosti a sniţuje tak odpor vodního prostředí. Díky 

polopropustným zipům je propouštění vody do obleku sníţeno na minimum a tak je i 

zvětšen teplotní komfort potápěče. 
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Jedná se v principu o mokrý neoprenový oblek, který je vyroben tak, aby se pod něj na 

tělo potápěče dostávalo pokud moţno co nejméně vody. Především manţety na 

nohavicích a rukávech jsou vyrobeny z neoprenu o menší tloušťce, který není na straně 

přiléhající na tělo opatřen textilním potahem. Má hladkou povrchovou úpravu, aby 

dobře přiléhal na tělo. Někdy bývají manţety pro snadnější oblékání opatřeny zipy. 

Tyto úpravy samozřejmě zvyšují cenu obleků za cenu mírného sníţení průniku vody 

pod oblek. (Dobeš, 2005) 

 

 

Obrázek 19: Neoprenový 7 mm polosuchý oblek (URL14) 

 

3.2.3 Suché izolační obleky 

Výhodou suchých obleků jsou větší izolační schopnosti oproti mokrým oblekům, coţ je 

zapříčiněno vrstvou vzduchu, který je výrazně horší vodič tepla neţ voda, mezi tělem a 

oblekem. Proto musí být oblek vodotěsný, aby do něj voda nenatékala. Oblek je těsněn 

latexovými nebo hladkými neoprenovými manţetami obvykle na zápěstí a krku. 

Potápěč se do takového obleku dostává otvorem těsněný vodotěsným zipem. Ten je buď 

na zádech nebo šikmo přes prsa či prsa a kolem krku. Součástí takového obleku jsou i 

botičky. Vzduch v obleku uzavřený se s přibývající hloubkou stlačuje, omezuje 

pohyblivost potápěče, sniţuje vztlak a na místech, kde jsou záhyby, můţe způsobit i 

podlitiny. Proto jsou obleky vybaveny napouštěcím a vypouštěcím ventilem. To je 

samozřejmě náročnější na ovládání, potápěč si podle potřeby dopouští, nebo vypouští 

vzduch z obleku a proto se tyto obleky nedoporučují začátečníkům. 
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V dnešní době se vyrábí v podstatě jen dva typy suchých obleků a to suché neoprenové 

a suché membránové obleky. 

 

Suché neoprenové obleky 

Vyrábí se ze stejného materiálu jako mokré obleky, zpravidla z neoprenu oboustranně 

potaţeného polyamidovým úpletem (obr. 20). Obleky jsou vybaveny napouštěcím 

ventilem připojeným hadicí na středotlaký vývod automatiky a vypouštěcím ventilem 

umístěným buď na prsou, nebo levém rameni nebo na temeni hlavy. Pod oblek se můţe 

pouţívat spodní prádlo ke zvýšení tepelně izolačních schopností. Kapuce a rukavice 

jsou zpravidla mokrého typu. Neoprenový materiál tohoto obleku zajišťuje jak ochranu 

proti pronikání vody na tělo, tak i tepelnou izolaci. Nevýhodou však jsou vlastnosti 

neoprenového materiálu. To je jeho nadlehčování, které je nutno kompenzovat 

olověnou zátěţí a zmenšování tloušťky s hloubkou, ale taky malá odolnost tohoto 

materiálu proti proraţení nebo propíchnutí. (Dobeš, 2005) 

 

 

Obrázek 20: Suchý neoprenový oblek (URL15) 
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Suché membránové obleky 

Membránové suché obleky jsou vyrobeny z relativně tenkého, vodotěsného a pevného 

materiálu (obr. 21). V dnešní době je častým materiálem pro jejich výrobu např. 

trilaminát nebo pogumovaná tkanina, ale tento materiál nemá prakticky ţádné tepelně 

izolační vlastnosti, proto se pod tento druh obleku pouţívají tzv. podobleky. Oproti 

neoprenovým suchým oblekům mají tyto obleky menší tepelně izolační schopnosti, ale 

potápěč je v nic trochu pohyblivější a tyto obleky se také o něco lépe udrţují. (URL7)  

 

 

Obrázek 21: Suchý membránový oblek (URL16) 

 

Podobleky pro suché membránové obleky 

Podobleky se vyrábějí z materiálu, které mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. 

Nejčastěji se jedná o duté vlákno, fleece apod. (obr. 22). Oblek vyroben s těchto 

materiálu je schopen udrţet svoje izolační schopnosti i při částečném zaplavení vodou. 

Podoblek by měl téţ splňovat nároky na odvod vlhkosti od těla a zabránit jejímu 

návratu. Toto výrazně přispívá k teplotnímu komfortu, čistotě a zachovává prostředí 

s omezenou moţností mnoţení bakterií a plísní. 
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Obrázek 22: Podoblek pro suchý membránový oblek (URL17) 

 

Doplňky 

Manţety 

Manţety na rukou a u krku jsou vlastně první částí obleku, které se zničí, a budou 

potřebovat vyměnit. Jsou také nejvíce namáhané.  V současné době se pouţívají buď 

manţety neoprénové, nebo manţety latexové (obr. 23). Neoprénové manţety jsou 

pouţívané od začátku. Jejich nevýhodou je horší těsnost - hlavně pokud máte vystouplé 

šlachy. Na druhou stranu jsou měkčí a pocitově pohodlnější neţ manţety latexové. A 

nevyţadují tak pečlivou údrţbu. Latexové manţety lépe těsní, ale poměrně brzy se trhají 

a je nutná jejich výměna. Nemají rády sluneční záření - poměrně rychle zestárnou a 

ztrácí elasticitu. (URL8) 

 

 

Obrázek 23: Latexová těsnící manţeta na krk (URL18) 
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Rukavice pro suchý oblek 

K suchému obleku se dají díky manţetám pouţít i mokré rukavice, ale pro lepší tepelný 

komfort se dají pořídit suché potápěčské rukavice umoţňující vodotěsné spojení 

rukavice a suchého obleku (obr. 24). Do suchých rukavic, stejně jako pod suchý oblek, 

se dá vloţit teplá vloţka. Velikou předností suchých rukavic je jejich výrazně lepší cit 

v prstech a dlaních při manipulaci s předměty ve vodě. Ve srovnání s neoprenovými 

rukavicemi mají aţ desetkrát menší tloušťku. Jejich značnou nevýhodou je lehké 

prodření či protrţení. 

 

 

Obrázek 24: Suché potápěčské rukavice (URL19) 

 

3.3 Kompenzátor vztlaku 

Jeho zkratka BCD (buoyancy control device) je zařízení pro ovládání vztlaku potápěče 

během ponoru. Pomocí dofukování a vypouštění vzduchu z kompenzátoru je potápěči 

umoţněno volné vznášení ve vodě. To napomáhá k pohybu potápěče s vynaloţením 

minimálního úsilí. Jednou z funkcí kompenzátoru je nepochybně i připevnění lahve 

k tělu potápěče. Kaţdý kompenzátor obsahuje ramenní, prsní, břišní upínací popruhy, 

vzduchovou duši a u kompenzátoru typu ţaket i popruhy k upevnění lahve. Připevnění 

lahve ke kompenzátoru je jedním či více popruhy. Upevnění lahve by mělo být 

provedeno důkladně, aby nedocházelo k posunu láhve, či jejímu vyklouznutí. Některé 

z kompenzátorů jsou od výrobce vybaveny i speciálními kapsami pro umístění 

integrované zátěţe. 
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 Nejdůleţitější součástí kompenzátoru je inflátor (obr. 25). Toto zařízení slouţí 

k redukování nafukování a vyfukování vzduchu do kompenzátoru. Redukování vzduchu 

se ovládá dvěma často barevně odlišnými ventily. Výrobci k těmto dvěma ventilům 

přidávají i náustek, pomocí kterého by se při potíţích dalo redukovat mnoţství vzduchu 

ústy potápěče. Jedná se o hadici, která spojuje vzduchovou duši se středotlakým 

vývodem plícní automatiky. Inflátor je na svém konci vybaven rychlospojkou, která 

slouţí k jednoduchému připojení ke středotlakému vývodu. Z důvodu bezpečnosti by 

měly být všechny části kompenzátoru vztlaku snadno dostupné a lehce ovladatelné. 

 

 

Obrázek 25: Inflátor (URL20) 

 

Kompenzátory vztlaku vybavuje kaţdý výrobce tzv. přetlakovým pojistným ventilem. 

Přetlakový pojistný ventil slouţí k znemoţnění protrţení vaku nebo jakémukoliv jinému 

poškození. Tento ventil má přednastavenou výpusť na tlak okolo 0,04MPa. Jestliţe tlak 

v kompenzátoru vztlaku přesáhne tuto hodnotu, přetlakový ventil se otevře a tím pádem 

se vypustí přebytečný plyn. Pro větší bezpečnost jsou některé kompenzátory vybaveny 

nezávislým zdrojem vzduchu, jenţ sloţí v případě selhání ostatních zdrojů k nafouknutí 

kompenzátoru vztlaku.  

 

Hydrostatický vztlak je síla, která nadlehčuje těleso v kapalině. Vytváří se v důsledku 

tíhové síly, rozdílem hydrostatického tlaku na horní i dolní části tělesa, jelikoţ tlak na 

dolní části je větší. Tento vztlak směřuje pokaţdé proti směru síly. Jeho velikost záleţí 

na objemu ponořeného tělesa, na hustotě kapaliny a na tíhovém zrychlení. (Ecott, 2002) 
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Výrobci nabízí celou řadu nejrůznějších typů kompenzátorů vztlaku. Mezi 

nejpouţívanější řadíme sportovní kompenzátory typu ţaket, dále tzv. křídlo s pevnou 

zádovou deskou či křídlo s měkkou zádovou deskou. 

 

3.3.1 Žaket 

Jedná se o vestu, která je z konstrukčního hlediska samostatným prvkem (obr. 26). 

Popruhy k upevnění lahve jsou součásti ţaketu. Ty jsou umístěny u zádové desky, která 

je obvykle vyrobena z plastu. Poměrně velkou výhodou ţaketu je přítomnost 

odkládacích kapes. Ţaket bývá vybaven více vypouštěcími ventily (např. zádový, 

ramenní). Coţ výrazně ulehčuje vypouštění vzduchu z ţaketu v jakékoliv poloze. 

Samostatný ţaket má neutrální vztlak a musí být vyroben tak, ţe po nafouknutí na 

hladině zaujme potápěč takovou polohu, která je bezpečná i pro člověka v bezvědomí. 

 

 

Obrázek 26: Kompenzátor vztlaku- ţaket (URL21) 

 

3.3.2 Křídlo 

Křídla se skládají z postroje a samotného křídla (vlastní kompenzátor) (obr. 27). 

Zakoupit se dají tyto části samostatně nebo jako komplet. Zádové desky se vyrábí 

z plastu ale častěji z nerezu (větší odolnost vůči rozbití). Tento typ kompenzátoru méně 

omezuje pohyb a díky své konstrukci napomáhá udrţovat polohu potápěče. Při plavání 

pod vodou lépe voda obtéká křídlo.  Křídlo je vhodné pro potápění s větším počtem 

lahví.  
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Obrázek 27: Kompenzátor vztlaku – křídlo (URL22) 

 

3.4 Plícní automatika 

Úkolem plícní automatiky je redukovat vysoký tlak z lahve na pouţitelnou úroveň a 

zásobovat tak potápěče vzduchem jen v potřebnou dobu a v potřebném mnoţství. Plícní 

automatiky vyuţívají rozdílu tlaku, vytvářeného v potápěčových plicích dýcháním, 

k regulaci průtoku vzduchu mezi lahví a plícemi. Tato schopnost, redukovat tlak 

vzduchu v lahvi na okolní tlak a zásobovat vzduchem jen v případě potřeby, je 

zajišťována ve dvou stupních. První stupeň redukuje tlak v lahvi z hodnot okolo 20 – 30 

MPa na středotlak o hodnotě o 0,7-1,3 MPa vyšší, neţ je tlak okolí, a druhý stupeň tento 

tlak dále redukuje na hodnotu okolního tlaku. (Mountain, 2000) 

 

V současné době se preferuje pouţití moderních dvoustupňových automatik. Spojení 

prvního stupně automatiky k tlakové lahvi je pomocí závitu (G 5/8“ ) - DIN nebo 

třmenu – INT (obr. 28). Toto spojení bývá obvykle vybaveno filtrem, který zbavuje 

vzduch z lahve případných mechanických nečistot. 
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Obrázek 28: Připojení prvního stupně: a) INT b) DIN (URL23) 

 

Automatika musí vykazovat výkon přívodu vzduchu nejméně 300 l za minutu a to i 

v případě, ţe tlak v láhvi značně klesl (obr. 29). Dalšími důleţitými parametry plicní 

automatiky, které charakterizují její kvalitu, jsou především nádechový odpor, neboli 

podtlak při nádechu, který musí potápěč vyvinout, a maximální průtok dýchacího 

média, který automatika umoţní. (Dobeš, 2005) 

 

 

Obrázek 29: Základní plícní automatika (URL24) 

 

Na první stupeň plícní automatiky se krom druhého stupně se obvykle připojuje i plícní 

hadice ke kompenzátoru vztlaku, kontrolní tlakoměr, záloţní druhý stupeň plícní 

automatiky a plícní hadice k suchému obleku. 

 

Dýchací automatika je zařízení, na kterém závisí potápěčův ţivot. Musí vyhovět zákonu 

č.22/1997Sb. o technických poţadavcích na výrobky a nařízení vlády č.172/1997Sb., 
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kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné prostředky. Shodu výrobku 

s těmito právními normami musí posoudit státní zkušebna, tzn. tento druh výrobku je 

nutno povinně přihlásit k certifikaci. Nakupující má právo se u prodejce přesvědčit, ţe 

automatika má od státní zkušebny potřebný certifikát. (URL1) 

 

3.4.1 První stupně plícní automatiky 

První stupeň plícní automatiky je od výrobce vybaven několika výstupy (nejčastěji 

třemi aţ pěti) nízkého tlaku LP (angl. low pressure) potřebných k přidělání druhých 

stupňů plícní automatiky. Dále středotlaké hadice, která slouţí k napouštění 

kompenzátoru vztlaku nebo k napouštění suchého obleku. Další výstupy jsou určeny 

pro výstup vysokého tlaku HP (angl. high pressure) aby bylo moţno připojit kontrolní 

manometr (obr. 30). Základní dva typy připojení plícní automatiky k ventilu lahve jsou 

typ DIN a INT. 

 

Aby nebylo moţné z bezpečnostních důvodů zaměnit vysokotlakou a středotlakou 

hadici, jsou závity pro vysoký tlak a středotlak rozdílných rozměrů. Vysokotlaký vývod 

má unifikovaný jemný závit (UNF) 3/16“ a je označen HP (high pressure), středotlaký 

vývod má závit 3/8“ a je označen LP (low pressure). Na některých prvních stupních 

mohou být rozměry závitu pro uchycení hadice druhého stupně automatiky odlišných 

rozměrů nebo bývají označeny R (regulátor). (Dobeš, 2005) 

 

 

Obrázek 30: Vývody z prvního stupně plícní automatiky (URL25) 
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Při větším počtu hadic z vývodu prvního stupně plícní automatiky je vhodná otočná 

část, která sloţí k usnadnění při uspořádání hadic.  

 

Pístové první stupně 

Nevyváţený pístový  

Plyn o vysokém tlaku (ţlutě) je přiveden přímo do ventilu. Je-li ve středotlakém 

prostoru (modře) tlak niţší, neţ poţadovaný, odtlačuje řídící pruţina píst. Kdyţ se 

středotlak zvýší, stlačí píst pruţinu a sedlo na konci pístu (červeně) ventil uzavře. Píst je 

dutý, ale dutinou se pouze přivádí středotlak nad píst. Na píst působí z jedné strany 

středotlak a z druhé strany síla řídící pruţiny a tlak okolní vody, čímţ je zaručeno, ţe s 

hloubkou roste i středotlak. Vysoký tlak plynu působí na plochu sedla ventilu ve směru 

jeho otevírání a tato síla není nijak kompenzována. Proto v průběhu ponoru spolu s 

poklesem tlaku v láhvi klesá i středotlak (obr. 31). V praxi poznáme tento druh 

automatiky zpravidla podle vstupu v ose těla automatiky. Otvory pro vstup okolní vody 

bývají nad středotlakými výstupy. (URL2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Nevyváţený pístový první stupeň plícní automatiky (URL26) 
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Vyváţený pístový 

Plyn o vysokém tlaku (ţlutě) je přiveden do vysokotlaké komory. Je-li ve středotlakém 

prostoru (modře) tlak niţší, neţ poţadovaný, odtlačuje řídící pruţina píst. Kdyţ se 

středotlak zvýší, stlačí píst pruţinu a sedlo na konci pístu (červeně) ventil uzavře. Píst je 

dutý a jeho dutinou proudí plyn k vývodu pro druhý stupeň automatiky. Na píst působí z 

jedné strany středotlak a z druhé strany síla řídící pruţiny a tlak okolní vody, čímţ je 

zaručeno, ţe s hloubkou roste i středotlak. Síly vyvolané působením vysokého tlaku 

plynu na dřík pístu se navzájem kompenzují (obr. 32). V průběhu ponoru, při poklesu 

tlaku v láhvi, prakticky nedochází ke změně středotlaku. Vstup bývá u většiny 

vyváţených pístových prvních stupňů kolmý na osu těla automatiky. Otvory pro vstup 

okolní vody bývají pod středotlakými výstupy. (URL3) 

 

 

Obrázek 32: Vyváţený pístový první stupeň plícní automatiky (URL27) 
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Membránové první stupně 

Nevyváţený membránový 

Plyn o vysokém tlaku (ţlutě) je přiveden do vysokotlaké komory. Je-li ve středotlakém 

prostoru (modře) tlak niţší, neţ poţadovaný, prohne řídící pruţina membránu a sedlo 

ventilu (červeně) je odtlačeno dříkem. Kdyţ se středotlak zvýší, membrána se prohne na 

druhou stranu a sedlo přitlačované pomocnou pruţinou ventil uzavře. Na membránu 

působí z jedné strany středotlak a z druhé strany síla řídící pruţiny a tlak okolní vody, 

čímţ je zaručeno, ţe s hloubkou roste i středotlak. Vysoký tlak plynu působí na plochu 

sedla ventilu ve směru jeho uzavírání a tato síla není nijak kompenzována (obr. 33). 

Proto v průběhu ponoru spolu s poklesem tlaku v láhvi středotlak roste aţ do doby 

úplného vyprázdnění láhve. Vstup bývá u většiny nevyváţených prvních stupňů v ose 

těla automatiky. (URL4) 

 

 

Obrázek 33: Nevyváţený membránový první stupeň plícní automatiky (URL28) 
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Vyváţený membránový 

Plyn o vysokém tlaku (ţlutě) je přiveden do vysokotlaké komory. Je-li ve středotlakém 

prostoru (modře) niţší tlak, neţ poţadovaný, prohne řídící pruţina membránu a sedlo 

ventilu (červeně) je odtlačeno dříkem. Kdyţ se středotlak zvýší, membrána se prohne na 

druhou stranu a sedlo přitlačované pomocnou pruţinou ventil uzavře. Na membránu 

působí z jedné strany středotlak a z druhé strany síla řídící pruţiny a tlak okolní vody, 

čímţ je zaručeno, ţe s hloubkou roste i středotlak. Vysoký tlak plynu působí na plochu 

sedla ventilu ve směru jeho uzavírání, ale tato síla je kompenzována opačnou silou 

vyvozenou na dřík, který je pevně spojený se sedlem a vstupuje do vyrovnávací 

komůrky (obr. 34). V průběhu ponoru, při poklesu tlaku v láhvi, prakticky nedochází ke 

změně středotlaku. Vstup je u tohoto druhu prvních stupňů často kolmý na osu těla 

automatiky. (URL5) 

 

Obrázek 34: Vyváţený membránový první stupeň plícní automatiky (URL29) 

 

3.4.2 Druhý stupeň plícní automatiky 

Při nádechu se prohne membrána (červeně - nahoře), která přes pákový převod odtáhne 

kuţelku ventilu. Tím vpustí plyn ze vstupu (středotlak, ţlutě) do náustku. Při výdechu 

se kuţelka automaticky vrátí silou pruţiny. Výdechový ventil (červeně-vpravo dole) 

odpruţí a vydechovaný plyn proudí volně do vody (obr. 35). Proud vdechovaného plynu 

je zpravidla usměrněn tak, aby strhnutím vzduchu z komory automatiky (modře) v této 

vyvolal ještě větší podtlak. Toto je označováno jako venturiho či viva efekt. U druhých 

stupňů je podstatně větší rozmanitost konstrukcí, neţ u stupňů prvních. Uvedené 

schéma slouţí pouze pro základní pochopení principu, běţné uspořádání se liší 
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umístěním výdechového ventilu pod náustek a kanály pro odvod vydechovaných bublin 

tak, aby nerušily výhled potápěče. (URL6) 

 

 

Obrázek 35: Schéma druhého stupně plícní automatiky (URL30) 

 

3.5 Zásobník vzduchu 

Hovoříme o tlakové láhvi vybavené uzavíracím ventilem, v níţ je uzavřen vzduch pod 

vysokým tlakem. Tento tlak má většinou hodnotu 20-30 MPa a nesmí se překračovat 

víc neţ o 10%. Láhve jsou vyráběny z různých materiálů, nejčastěji ze slitin oceli nebo 

slitin hliníku. Výrobci dávají na trh lahve o objemu 0,5-20 l. Zdaleka ne všechny 

objemy lahví jsou vhodné pro samotné potápění. V praxi se setkáváme zejména s 

obsahy 7-15 l. 

 

Všechny potápěčské lahve by měly být vizuálně prohlíţeny alespoň jednou ročně 

kvalifikovaným odborníkem, a to speciálním reflektorem. Při jakýchkoliv známkách 

koroze je třeba láhev vyřadit. Nejméně kaţdých pět let, nevyţaduje-li zákon častěji, by 

měla být láhev hydrostaticky tlakově testovaná. Tlaková láhev je umístěna ve vodou 

naplněné tlakové komoře a je plněna vodou pomocí hydraulického čerpadla. Láhev je 

naplněna na tlak odpovídající 1,5 násobku tlaku provozního. Pomocí vodního sloupce, 

který láhev vytlačuje svým rozpětím, je v průběhu testu měřena roztaţnost lahve. Pokud 

se stálý objem lahve zvětší o 10 % či více zkušebního rozpětí, je láhev neschopná 

dalšího provozu. (Mountain, 2000) 
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Vrchlík tlakové nádoby na straně láhvového ventilu je rozdělen na čtyři stejné díly, 

které jsou střídavě bílé a černé. Toto platí pouze pro vzduch. Aby bylo zdůrazněno, ţe 

se jedná o vzduch k dýchání, který je zdravotně nezávadný, je na válcovém tělese láhve 

bílý kříţ, orámovaný zelenou čárou. 

 

Označení 

Označení lahví se můţe znatelně lišit podle země výroby lahve. Ty nejdůleţitější 

informace jsou však uvedeny na kaţdé lahvi. 

 

Tlakové lahve z oceli, které jsou vyrobené v České republice, mají pod hrdlem vyraţené 

údaje, určené pro jejich provoz a testování: 

 Jaký plícní tlak nesmí být překročen u jejich uţívání (např. 250 bar). 

 Označení výrobce (značka výrobce). 

 Původní hmotnost lahve (např. 12 kg) a její objem (např. 10 l) 

 Výrobní číslo. 

 Datum výroby lahve.  

 Zkušební tlak, jenţ musí být vţdy o 1,5 násobek plícního tlaku. 

 Značka zkušebny a datum posledního testování lahve (např. 5,02 – coţ je květen 

2002). 

 Celý název média (např. stlačený vzduch) a barevné označení pro dané médium. 

 

Láhev s datem zkoušky starším pěti let se nesmí pouţívat a ţádná plnírna ji také nesmí 

naplnit. Ţivotnost ocelových tlakových lahví je čtyřicet let. Po této době se vyřazují 

nebo mohou být převedeny do skupiny pro niţší tlak. O tom rozhodne zkušební komisař 

podle stavu láhve, především podle jejího vnitřku. Láhve ze slitin hliníku se zkoušejí 

periodicky kaţdý rok (ČSN 07 8304). (Maťák, 1994) 
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Alternativní zdroj vzduchu 

Pro zaručení větší bezpečnosti potápěče pod vodou se v některých případech pouţívá 

rezervní láhev s vlatním regulátorem. Téţ se pouţívá tzv. pony láhev, která je opatřena 

vlastní plícní automatikou. Tyto záloţní zdroje vzduchu jsou jakousi pojistkou při 

jakémkoliv ohroţení potápěče při potíţích s výstrojí pod hladinou (obr. 36). Alternativní 

zdroje vzduchu postačují k bezpečnému návratu na hladinu. 

 

 

Obrázek 36: Alternativní zdroj vzduchu (URL31) 

 

Ventily 

Součástí tlakové lahve je láhvový ventil, který je do ní zašroubován a dokonale utěsněn. 

Pro různé plyny se ventili liší tvarem a druhem závitu. U nás předpisuje norma ČNS pro 

stlačený vzduch závit G 5/8 (vnitřní). Ventil musí odpovídat ČSN 07 8613. V některých 

státech pouţívají odlišné ventily, proto se při cestě do zahraničí nezapoměňte 

informovat o tamní platné normě a připravte si příslušnou redukci. Nejčastější připojení 

je závitem G 5/8“ nebo třmenem na kostku s mezinárodním mezikruţím INT. Různí 

výrobci své ventily konstruují odlišně. Proto je nutné předem přezkoušet svou 

automatiku, chceme-li pouţívat nám neznámou láhev. (Maťák, 1994) 
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Ventily tlakových lahví jsou velmi důleţitou součástkou v přístrojovém potápění (obr. 

37). Proto musíme věnovat velkou pozornost správné obsluze a údrţbě. Při manilupaci 

s uzávěrem nepouţíváme hrubou sílu, abychm nepoškodili jednu z částí ventilu. Ve 

většině případů se jedná o poškozené těsnění a “O” krouţku. Po úplném otevření ventilu 

je doporučené otočit ventilem o čtvrtinu zpět pro omezení poškození osičky. 

 

 

Obrázek 37: Řez jednoduchým ventilem (Mountain, 2000) 

 

K utěsnění připojení dýchací automatiky na ventilu se v současné době pouţívá 

výhradně pryţových „O“ krouţků (obr. 38). Takovýto druh spojení stačí jen lehce 

dotáhnout rukou a po otevření ventilu a přivedení tlakového vzduchu je krouţek tlakem 

přitlačován na stěny těsněného prostoru. Tím je zaručena těsnost spojení samočinně. 

Spojení pomocí „O“ krouţků se nesmí rozebírat pod tlakem, protoţe přítlak stlačeného 

vzduchu na „O“ krouţek je tak velký, ţe k povolení spoje by musela být pouţita 

mimořádná síla a došlo by k porušení některých součástí. (Dobeš, 2005) 

 

 

Obrázek 38: Řez uzávěrem lahve (Mountain, A. 2000) 
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Uzávěr lahve obsahuje někdy přetlakovou pojistku slouţící jako bezpečnostní opatření 

pro případ natlakování lahve na nebezpečně vysokou hodnotu vzhledem k nepozornosti 

při plnění nebo v podmínkách extrémních teplot. Přetlaková pojistka je nastavena na pět 

třetin pracovního tlaku v lahvi. Je-li tento tlak překročen, kovový plíšek praskne a 

následuje hlasitá rána a syčení vzduchu, ale nedojde k ţádným škodám – kromě těch na 

vašich napnutých nervech. Bez tohoto zařízení by se z lahve stala potencionální bomba, 

jeţ by mohla při překročení svých moţností napáchat osudové škody. (Mountain, 2000) 

 

V důsledku nehod, vzniklých při zacházení s tlakovými nádobami, bylo stanoveno na 

evropské úrovni, ţe veškeré ventily musí být zkoušeny na odolnost proti nárazu. V praxi 

probíhá test tím způsobem, ţe při dopadu láhve, resp. ventilu, na podloţku, musí ventil 

pohltit energii 120 J, aniţ by se ulomil. Tento test se v současné době zapracovává do 

EN 144-1 [2]. Veškeré ventily, které byly schvalovány podle certifikace o výrobku, 

musí tento test absolvovat. Z dosavadních zkušeností vyplývá, ţe ventily s kónickým 

závitem tímto testem neprojdou. (URL7)  

 

Příslušenství k lahvím 

Drţák na láhev – vynikající pomůcka, která je tím správným pomocníkem při 

manipulaci a nošení potápěčských lahví. 

 

Botka na láhev ochranná síť – tento plastový či gumový obal, jenţ je umístěn na dně 

láhve, slouţí především k ochraně lahve před mechanickým poškozením. Botka téţ 

umoţňuje postavení lahve. 

 

Ochranná síťka na láhev – síťka je vyrobena z umělých materiálů, nejčastěji nylonu a 

slouţí k ochraně lahve před mechanickým poškozením a částečně jako ochrana před 

atmosférickými vlivy. 
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3.6 Závaží 

Potápěčský izolační oblek ze zpěněného materiálu i suchý oblek značně zvětšují vztlak 

potápěče, zatímco hmotnost jen nepatrně. Aby byl potápěč ve vodě vyváţen, musí se 

zatíţit tak velkou zátěţí, aby při nadechnutí mírně stoupal a při vydechnutí mírně a 

pomalu klesal. K vyváţení pouţíváme olověnou zátěţ na opasku s bezpečnostní sponou, 

aby v případě potřeby mohl potápěč jediným hmatem zátěţ odhodit a tak se rychleji 

dostat k hladině (obr. 39). Vyváţení můţeme dosáhnout jen pro jedinou hloubku. Při 

sestupu do větší hloubky, neţ na jakou jsme vyváţeni, stiskne hydrostatický tlak okolní 

vody oblek více, zmenší jeho objem a tím i jeho vztlak. Potápěč je těţší a klesá, silou 

ploutví musí potom přemáhat zvětšenou hmotnost, jinak by klesal hlouběji. Vztlak 

obleku by se přitom stále zmenšoval a hrozil by neţádoucí, zrychlující se sestup. 

(Maťák, 1994) 

 

  

Obrázek 39: Opasek a olověné závaţí (URL32) 
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Olova se na pásek navlékají a umisťují symetricky. Aby z opasku olova nevyklouzla, 

drţíme opasek vţdy na volném konci, na opačném, neţ je spona, při přenášení můţeme 

nosit opasek zapnutý. Proti volnému pohybu olov můţeme pásek při provlékání olovem 

překroutit popřípadě pouţít komerčně prodávaného stoperu. Přezka opasku se musí dát 

rozepnout pohybem jedné ruky pro rychlé odhození zátěţe v krizové situaci. Přezky 

jsou dnes kovové nebo umělohmotné, které jsou sice o něco málo levnější, ale kovová 

přezka je mnohem odolnější proti necitlivému zacházení. Pásek opasku musí být 

dostatečně dlouhý, při jeho nákupu musíme počítat s tím, ţe navlečená olova délku 

pásku zkracují a obvod kolem pasu je díky obleku o něco větší. Příliš krátký opasek 

nedopneme a dlouhý opasek překáţí, ale je jednoduché ho ustřihnout a konec zatavit. 

(URL8) 

 

Další moţností je zátěţový opasek s kapsami, kde se olova vkládají do kapes. Kapsy 

jsou opatřeny klasickým nebo suchým zipem pro jejich uzavření. Je to velmi 

jednoduchý systém dovolující pouţití i takzvaných brokových zátěţí, která netlačí tolik 

jako běţná odlévaná olova. Nevýhodou zátěţových opasků je, ţe zatímco těţiště vztlaku 

potápěče je někde v oblasti středu plic, jsou olova umístěna kolem pasu, coţ vyvolává 

nechtěný moment a nepříznivý účinek na páteř. Jak uţ jsme si uvedli, opasek se musí 

dát rychle odhodit, musí být tedy nošen přes všechny ostatní části výstroje a jeho volný 

konec by neměl být nikde zavazován, zastrčen ani uchycen. Tuto nevýhodu odstranila 

takzvaná integrovaná zátěţ v zařízení ovládajícím tlak BCD (angl. buoyancy control 

device). V BCD jsou připraveny kapsy, do kterých se dá vloţit olovo a které se dají 

v případě nutnosti odhodit. Systém uchycení a odhození takové zátěţe je různý. Olova 

mají různý tvar i hmotnost. Běţně pouţívané jsou olova o hmotnosti od 0,5 kg do 5 kg. 

Protoţe je olovo prvkem jedovatým, rozhodli se někteří výrobci potahovat odlitá olova 

vrstvou plastu. Broková závaţí jsou plastikové sáčky se zavřenými olověnými broky 

(obr. 40). I ony mají rozdílnou velikost a hmotnost. (URL8) 

 



 

56 

 

Obrázek 40: Opasek se sypanou zátěţí (URL33) 

 

V dnešní době se začíná zátěţ pro vyváţení umisťovat rovnou do vyvaţovací vesty, kde 

je vloţena do kapes speciálně pro to určených. Zde musí být zajištěno, aby bylo moţno 

zátěţ jednoduchým způsobem odhodit. (Scuba Schools International, 2001) 

 

Často se téţ vyuţívá tzv. trimovací zátěţe. Většinou se jedná o olověnou zátěţ, která se 

připíná mezi tzv. dvojče, tedy dvě vzájemně spojené lahve. S touto zátěţí se dá do určité 

míry pohybovat a tím si potápěč podle svých parametrů nastaví rozmístění zátěţe tak, 

aby dosáhl co nejideálnější polohy. 

 

3.7 Potápěčské přístroje 

3.7.1 Hloubkoměr 

Kapilární hloubkoměr 

Kapilární hloubkoměr je postaven na principu stlačování vzduchové bubliny uvnitř 

průzračné kapiláry. Tato kapilára je na jednom z konců uzavřená a vzduch uvnitř je 

stlačován podle Boylova zákona. Měření tlaku dochází na stupnici v místě, kde je 

v kapiláře uloţen předěl mezi vzduchovou bublinou a vodou. Tento způsob měření není 

moc přesný ve větších hloubkách kvůli nepřímočarému stoupání této bubliny. 
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Obrázek 41: Kapilární hloubkoměr (URL34) 

 

Membránové hloubkoměry 

Tyto membránové hloubkoměry řadíme mezi hloubkoměry mechanické. Jedná se o 

neprodyšně uzavřenou trubici, uvnitř které je membrána. Na tuto membránu působí 

během ponoru tlak, který membránu určitým způsobem deformuje. Tato membrána je 

propojena pomocí převodů s ukazatelem, na němţ se znázorňuje naměřená hodnota 

tlaku a tudíţ i hloubky. Membránové hloubkoměry patří mezi přesné ukazatele hloubky, 

všeobecně jsou však finančně nákladnější. 

 

Hloubkoměry s  Bourdonovou trubicí 

Hloubkoměry s otevřenou Bourdonovou stupnicí se jiţ delší dobu nepouţívají, ale byly 

základem pro dnes pouţívané hloubkoměry (obr. 42). Trubice je uloţena v pouzdře, kde 

do ní vstupuje voda. Tlak vody se přenáší na vzduch v trubici a ten dává impuls 

k pohybu Bourdonovy trubice. Hloubkoměry s uzavřenou Bourdonovou stupnicí mají 

výhodu oproti otevřené trubici v tom, ţe trubice je uzavřena a naplněna roztokem, čímţ 

se předchází korozi a ucpání bahnem. Na jednom konci trubice je membrána, skrze 

kterou je vyvíjen tlak na roztok v ní, a ten stejně jako u otevřené Bourdonovy trubice 

aktivuje indikátor. (Mountain, 2000) 
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Obrázek 42: Hloubkoměr s uzavřenou Bordonovou stupnicí (URL35) 

 

Digitální hloubkoměry 

Digitální hloubkoměry jsou elektronicky řízené a jsou podobné elektronickým 

manometrům, aţ na to, ţe pracují při niţších hodnotách tlaku. Tyto hloubkoměry jsou 

mimořádně přesné a mohou obsahovat další funkce, jako ukazatel maximální hloubky a 

indikátor rychlosti výstupu. Potřebují k provozu baterie a mohou být těţko čitelné ve 

ztíţených světelných podmínkách, zejména nemají-li prosvětlený displej. Jsou-li 

vystaveny sníţenému tlaku, např. při přepravě letadlem mohou být poškozeny. 

(Mountain, 2000) 

 

Elektronické hloubkoměry jsou vybaveny čidlem, jenţ reaguje na okamţitý tlak. Čidlo 

je sloţeno z křemíkové membrány, která je vybavena odporovými cestami. Pokud se 

začne měnit tlak, membrána se začne otřásat a hodnota tlaku se změní pomoci čidla na 

elektrický signál. Zesilovač je schopen signál zaznamenat a převést ho na čitelný 

záznam. 

  

3.7.2 Vodotěsné hodinky 

Potápěč má na výběr, zdali si pořídí digitální či analogové hodinky (obr. 43). 

V současné době se těší velké popularitě právě digitální hodinky, u kterých jsou i další 

funkce jako např. stopky, budík, poosvětlený displej apod. 
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Obrázek 43: Potápěčské hodinky a) digitální, b) analogové (URL36) 

 

Potápěčské hodinky musí vydrţet přetlak i ve vysokých hloubkách, proto pro 

potápěčské hodinky platí mnohá pravidla. Například sklíčko a natahovací korunka musí 

být odnímatelné. Pro nastavovací krouţek platí, ţe se smí otáčet jen proti směru 

hodinových ručiček. Číselník je buď podsvícený, nebo z fosforeskujícího materiálu, aby 

byl i ve velkých hloubkách za špatné viditelnosti dobře čitelný. Pásky se vyrábějí z 

ohebných a pruţných materiálu, aby dokázaly reagovat na změny tloušťky obleku při 

ponoru. 

 

Potápěčské stopky 

Stopky jsou automaticky spuštěny tlakem, jakmile se potápěč zanoří. Zastaví se, kdyţ se 

potápěč vrátí zpět na hladinu. Tak ukáţe celkovou dobu, kterou strávil potápěč při 

ponoru. Potápěčské stopky zaznamenávají i dobu strávenou na hladině mezi ponory. 

(Scuba Schools International, 2001) 

 

3.7.3 Potápěčské počítače 

Potápěčský počítač je vybaven mnoha funkcemi. Jednotlivé počítače vyuţívají různé 

kombinace těchto funkcí: 

 Stav baterií 

 Tlak vzduchu 
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 Tlak vody 

 Čas na dně 

 Maximální hloubku 

 Aktuální hloubka 

 Čas zbývající do konce bezdekompresního času 

 Teplotu vody 

 Povrchový interval 

 Rychlost výstupu 

 Hloubku první dekompresní zastávky 

 Celková doba dekomprese 

 Profil ponoru 

 Pořadí ponoru 

 Zbývající čas ponoru dle aktuální zásoby vzduchu 

 

Některé typy obsahují i digitální manometr. Tyto počítače pak musejí být spojeny 

s prvním stupněm plicní automatiky pomocí vysokotlaké hadice, nebo mohou být i bez 

přímého spojení hadicí pomocí snímače tlaku připojeného na první stupeň automatiky, 

který bezdrátově předává hodnoty do počítače. Jeho hlavní součástí je mikroprocesor 

s velkou programovou pamětí, který v reálném čase zpracovává velké mnoţství dat a 

informací, které jsou pro potápěče potřebné. Ty zobrazuje na displeji počítače, 

umístěném nejčastěji na potápěčově zápěstí. Tlak a teplota vody jsou opakovaně po 

velice krátkých intervalech snímány citlivými senzory a slouţí pro počítání různých 

parametrů průběhu ponoru. Tlaková čidla měří tlak s velikou přesností, takţe je průběh 

výstupu určen rychle a přesně. (Dobeš, 2005) 
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Existují dva typy dekompresních počítačů - tkáňové a tabulkové. Tkáňové počítače 

průběţně počítají sycení tkání dusíkem podle teoretického modelu, zatímco tabulkové 

porovnávají data času a hloubky pomocí matematického modelu podle dekompresních 

tabulek. Protoţe jsou tyto výpočty kontinuální a počítají pouze přesný čas strávený 

v určité hloubceběhem ponoru, umoţňují víceúrovňové průběţné výpočty strávit 

v hloubce delší čas, neţ by byl normálně předepsaný, výpočítaný z obdelníkového 

profilu ponoru. Tento výpočet vychází z maximálního času , jejţ je moţno v dosaţené 

hloubce strávit, proto nevyhnutelně mnohem více omezují ponor. (Mountain, 2000) 

 

3.7.4 Potápěčský kompas 

Náramkový kompas umoţňuje potápěči orientaci pod vodou, zvláště v terénech bez 

vhodných orientačních bodů. Při správném pouţití je moţno dosáhnout poměrně značné 

přesnosti navigace. Vhodné typy kompasů mají magnetickou střelku ve tvaru kruhové 

růţice opatřené stupnicí a jsou tlumené kapalinou. Pouzdro kompasu má umoţňovat 

dostatečný náklon bez blokování pohybu střelky, aby nebylo při zaměřování nutno 

ustavit kompas do přesně vodorovné polohy. Střelka nesmí v závěsu zadrhávat. Kompas 

má být opatřen průhledovým zaměřovacím ústrojím a má umoţňovat odečítání azimutu 

i při pohledu na růţici z boku. Vhodný je stavěcí krouţek k nastavení poţadovaného 

nebo odečítaného azimutu. (Piškula, 1985) 

 

V dnešní době jsou k dostání nejenom analogové, ale i digitální kompasy. Ty analogové 

mají téţ moţnost ukládání hodnot o změnách směru při potápění do paměti. 

 

3.7.5 Tlakoměr 

Většina potápěčských manometrů je zaloţena na deformaci Bourdonovy trubice (ve 

tvaru spirály). Je to plochá trubice na jednom konci harmonicky uzavřená. Tlak 

působící na spirálu jí narovnává, a to z důvodu rozdílu působení sil na vnitřní a vnější 

oblouk Bourdonovy trubice. Uzavřený konec trubice je připojen k převodnímu 

mechanismu, který otáčí ukazatelem na stupnici manometru úměrně tlaku v lahvi. 

(Mountain, 2000) 
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Tlakoměr je nezbytnou součástí výstroje potápěče. Ukazuje stav zásoby vzduchu během 

celé doby ponoru. Potápěč jej musí pravidelně sledovat, aby měl neustále přehled o 

zásobě vzduchu a podle toho mohl řídit postup potápění. Tlakoměr je pomocí 

vysokotlaké hadice připojen k vysokotlakému vývodu prvního stupně dýchací 

automatiky. Tento vývod bývá označen HP (high pressure). Aby při poruše těsnosti 

manometru nebo hadice nedošlo k rychlému úniku vzduchu z lahve, je šroubení, kterým 

se hadice napojuje na automatiku, opatřeno otvorem, který má velice malý průměr. 

Malý průměr otvoru zajistí, ţe únik vzduchu bude tak pomalý, aby měl potápěč dostatek 

času pro bezpečné vystoupení na hladinu. (Dobeš, 2005) 

 

K dostání jsou i digitální manometry, které pouţívají elektromagnetické či tlakové 

převodníky. Ty posílají signál z prvního stupně plícní automatiky k elektronickému 

displeji. Tyto manometry jsou často vloţeny v přístrojovém panelu. 

 

3.8 Doplňky 

3.8.1 Potápěčské světlo 

Pro potápěčské svítilny se zpravidla nepouţívají klasické ţárovky s wolframovým 

vláknem. Mají malou ţivotnost, nízkou světelnou účinnost a jejich barevné spektrum je 

posunuto k červené barvě, a proto je jejich světlo rychle pohlcováno vodou. Dnes se 

nejběţněji pouţívají halogenové ţárovky, jejichţ světlo je méně pohlcováno vodou a 

mají při správné údrţbě delší ţivotnost. Pro náročné svícení v delších intervalech se 

pouţívají výkonné vysokotlaké plněné výbojky – vysoce intenzívní 

výbojkové světelné zdroje - HID ( angl. High Intensity Dishagre lamps). V současné 

době se začíná rozšiřovat pouţívání světlo-emitujících diod – světlo emitující dioda 

LED (angl. Light Emitting Diode), které mají asi desetkrát větší ţivotnost neţ klasické 

ţárovky. Nejběţnější svítilny mívají halogenovou ţárovku o výkonech 20-100 W. 

Někdy bývá na těchto ţárovkách také signální zábleskové světlo, které je pro svoji 

intenzitu mimořádně dobře viditelné. (Dobeš, 2005) 

 

Další moţností je pouţít tzv. chemické světlo. Jedná se o plastovou trubičku, která má 

v sobě skleněnou ampuli. V trubičce a v ampuli jsou rozdílné chemikálie, které 
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smícháním reagují a tak vzniká světlo. Toto světlo je studené, intenzivní a bezpečné. 

Smíchání těchto dvou látek docílíme zlomením skleněné ampulky uvnitř trubičky. 

Světla se vyrábí v mnoha barevných škálách. Většina chemických světel má dobu 

dosvitu od osmi do dvanácti hodin. 

 

3.8.2 Potápěčský nůž 

Potápěčský nůţ je důleţitou součástí potápěčské výstroje (obr. 44). Pouţívá se k řezání, 

prohledávání, hrabání, zkoušení a měření, a také v případech nouze k upoutání 

pozornosti nebo i při prosté komunikaci, k poklepání na láhev. Čepel noţe by měla 

obsahovat nabroušené ostří pro řezání na straně jedné a zubaté ostří na straně druhé pro 

snadné prořezání se změtí řas, chaluh nebo rybářských sítí či vlasců, zkrátka všeho, do 

čeho se potápěč můţe pod vodou zamotat. Důleţitý je rychlý přístup k noţi, proto je 

třeba nůţ uchovat v pouzdře s rychlouzávěrem, připevněným na snadno dosaţitelném 

místě. Většina potápěčů dává přednost úchytu na vnitřní straně lýtka pod kolenem, kde 

je nejmenší pravděpodobnost, ţe se nůţ o něco zachytí. (Mountain, 2000) 

 

 

Obrázek 44: Potápěčský nůţ (URL37) 

 

3.8.3 Signální a jistící šňůra 

Signální a jistící šňůra slouţí ke spojení potápěče s návodčím na břehu, popř. na člunu a 

k jeho jištění při potápění za nízké viditelnosti, v proudech, pod ledem, v uzavřených 
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prostorách, k udrţení kontaktu mezi potápěči ve dvojici za nízké viditelnosti (1–3 m 

úvazek), při potápění v noci apod. Proto musí být pevná a odolná proti opotřebení a 

hnilobě a dobře ovladatelná. Poţadovaná pevnost je alespoň 3000 N a průměr nejméně 

5 mm. S ohledem na odolnost proti hnilobě a opotřebení se pouţívají výhradně 

syntetické materiály, jako je polyamid (silon, nylon) nebo polyester. Šňůra má mít 

nosné jádro, opletené ochranným obalem. Kroucené šňůry jsou nevhodné. Jako jistící 

šňůry lze pouţít i horolezeckého lana. Výhodné je, má-li šňůra barvu dobře viditelnou 

ve vodě – bílou, jasně ţlutou nebo jasně oranţovou. Šňůru udrţujeme v čistotě, 

pravidelně kontrolujeme její neporušenost a skladujeme jí řádně svinutou na vzdušném 

suchém místě, chráněném před přímým působením slunečních paprsků. (Piškula, 1985) 

 

3.8.4 Potápěčské bóje a vlajky 

Potápěčské vlajky a bójky označují místo potápění (obr. 45). Důleţité jsou především v 

místech s lodní dopravou. Podle předpisů se loď nesmí přiblíţit k bójce na menší 

vzdálenost neţ 50 metrů. Jejich pouţívání je leckde povinné a tak je potřeba si zjistit 

předpisy v té které zemi před potápěním. U nás je pouţívání potápěčské vlajky povinné 

všude tam, kde se provozuje lodní doprava. Podle našich předpisů se musí pouţívat 

vlajka z mezinárodního vlajkového kódu - vlajka "alfa", často v kombinaci s US 

potápěčskou vlajkou. Doslovně to pak znamená "Práce pod vodou - plout minimálně 50 

m od značek, zvýšit pozornost, sníţit rychlost plavby". Potápěči tyto vlajky pouţívají 

často na potápěčských bójkách ukotvených provazem ke dnu, nebo mají potápěčský 

bubínek s namotaným lanem, které odvíjejí. Výhodou pouţíváni bubínku je, ţe se 

potápěč nemusí omezovat na oblast 50 m kolem bóje, protoţe bóji táhne s sebou. Často 

jsou tímto způsobem pouţívány bójky pro označení místa, kde se potápěč vynoří pro 

doprovodnou loď. Nevýhoda je zřejmá. Obtíţnější zacházení a moţnost, ţe se lanko 

zamotá do vodních rostlin, stromů atd. Další moţností je pouţívání tzv. dekompresní 

bóje. Bójka má tvar asi 1/2 metru dlouhé a úzké trubice ve spodní části se závaţím, aby 

nad vodou drţela vztyčená. Na horní části jsou pak vyobrazeny potápěčské vlajky. 

Bójka je vyfouknutá a celý ponor ji má potápěč při sobě. Teprve před vynořením ji 

nafoukne a tím označuje místo svého vynoření. (URL9) 
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Obrázek 45: Povrchová bóje kulatá (URL38) 

 

3.8.5 Taška pro potápěče 

Jelikoţ je potápěčská výstroj poměrně obsáhla, měl by mít potápěč i dostatek velkou 

tašku, uvnitř které by bylo dost místa na uloţení všech komponent krom zásobníku 

vzduchu. Tašky určené pro potápěčskou vystroj, jsou vyrobeny z velmi pevných 

materiálu, aby nedošlo k jejímu poškození. Filosofie uloţení jednotlivých komponent 

výstroje by měla vycházet z hmotnosti a hlavně citlivosti dané komponenty. Těţké a 

méně náchylnější věci na poškození by měli být uloţeny ve spod a ty lehčí ukládat aţ na 

ně. Kaţdá taška by měla být opatřena úchyty pro lepší manipulování při nošení v ruce, 

ramenními popruhy pro variantu nošení jako batoh na zádech a pro usnadnění 

manipulace se často tašky opatřují kolečky s vytahovací rukojetí. U řady výrobců se 

setkáváme i s doplňkovými obaly a pouzdry do kterých potápěč uloţí například brýle, 

plícní automatiku včetně náhradních dílů, příslušenství apod. 
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4.  Potápění s využitím dýchacích směsí 

Jednoznačná výhoda potápění se vzduchem (20,8 % kyslíku, 78,2% dusíku a 1% 

ostatních prvků) je jeho snadná dostupnost a nízká pořizovací hodnota. Bohuţel jsou 

zde i nevýhody vzduchu, které spočívají v jeho velkém obsahu dusíku. Takto 

koncentrovaný dusík můţe vyvolat tzv. dusíkovou narkózu. Projevem tzv. dusíkové 

narkózy je euforie, malátnost, zpomalené reakce apod. Toto dusíkové opojení přichází 

v různých hloubkách, proto není moţno upřesnit přesnou hranici rizika vzniku opojení. 

V mnoha článcích je tato hloubka stanovena okolo 40 metrů.  

 

Pokud popisujeme nevýhodu dusíku uvnitř vzduchu, nesmíme opomenout ani 

nebezpečnost kyslíku. Kyslík je základním plynem pro ţivot člověka. Pokud se však 

zvýší parciální tlak čistého kyslíku v tkáních nad 1,6 bar, dochází k otravě kyslíkem. 

Parciální tlak stoupá rovnoměrně s hloubkou ponoru. Při otravě kyslíkem dochází ke 

svalovým křečím, které často vedou aţ k úmrtí potápěče. 

 

4.1 Nitrox 

Pod označením NITROX se skrývá vzduch s určitým zmenšeným podílem kyslíku. 

V praxi zpravidla se zvýšeným obsahem a to maximálně na 40%. Zkratka NITROX je 

sloţená ze slov Nitrogen (dusík) a Oxygen (kyslík). Směs NITROX se pouţívá u 

ponorů do hloubky 40 m. Předností Nitroxu při potápění do takových hloubek je, ţe 

potápěč přijímá daleko méně dusíku a naopak více kyslíku a tím se prodluţuje jeho 

bezdekompresní limit. Téţ dochází k minimalizaci vlivu hloubkového opojení, 

zmenšuje se povrchový interval a je i sníţená pravděpodobnost výskytu dekompresní 

nemoci.  

 

NITROX je označován mnoha způsoby. Klasickým a nejpouţívanějším je však 

označení EANx (Enriched Air Nitrox - na základě zvýšeného podílu kyslíku), kdy x 

uvádí podíl kyslíku v procentech. Mezi další pouţívané označení patří MODx, kdy x 

znázorňuje, do jaké hloubky se lze s touto směsí potopit, NOAAI a NOAAII (National 

Oceanographic Athmospheric Administration), NN I (32 %) a NN II (36 %) a jiné. 
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Ani nitrox ale nemá jen klady. Při pouţití nitroxu ve větší hloubce, neţ na kterou byl 

připraven, riskujete opět kyslíkové křeče. S vyšším obsahem kyslíku ve směsi se 

zároveň sniţuje její maximální operační hloubka. S EAN36 můţete maximálně do 33 

metrů, zatímco se vzduchem je to téměř dvakrát tolik. Dodrţování maximálních 

hloubek určených dle tabulek pro jednotlivé směsi je základem bezpečného potápění s 

EAN. Důleţitá je tedy i kontrola a správná příprava směsi EANx. Chceme-li se 

vyvarovat překročení maximální hloubky, musíme si být jistí, jak silnou směs v láhvi 

máme. K měření se pouţívá tzv. oxymetr, který Vám poskytnou všude tam, kde Nitrox 

plní do lahví. Za měření a pouţití směsi vţdy zodpovídá potápěč sám. Abyste mohli 

pouţívat EANx musíte absolvovat kurz, ve kterém se dozvíte všechny náleţitosti, které 

s tím souvisí.(URL10) 

 

4.2 Trimix 

Pod označením TRIMIX se skrývá směs tří plynů (kyslík, dusík a hélium). Hélium se 

pouţívá k potlačení nepříznivých vlivů kyslíku i dusíku ve větších hloubkách. Helium 

nezkresluje vnímání potápěče. Při pouţití trimixu je nutno důsledně dodrţovat 

dekompresní plán. Jelikoţ se hélium snadno nasycuje i vysycuje, je zde mnohem větší 

nebezpečí případných nehod z dekomprese. 

 

Trimix se připravuje mícháním vzduchu s heliem, přičemţ podle procentuálního obsahu 

kyslíku se dělí na normooxický (obsahuje 21 aţ 18% kyslíku) a hypoxický trimix 

(obsahuje méně neţ 18% kyslíku). Normooxický trimix je moţné dýchat uţ na hladině, 

zatímco hypoxickou směs můţete pouţít aţ od odpovídající hloubky, kde vzroste 

parciální tlak dýchaného kyslíku. Hypoxické směsi jsou pouţívány při opravdu 

hlubokých ponorech, kde je potřeba sníţit obsah kyslíku tak, abychom nepřekročili 

maximální doporučený parciální tlak 1,4 bar. (URL11) 

 

4.3 Heliox 

Jedná se o směs čistého kyslíku a hélia bez jakékoliv přísady dusíku. Touto směsí jsou 

vybaveni potápěči při krajně hlubokých ponorech. Obecně se tyto směsi pouţívají 

v technickém potápění od 40 m do 200 m. 



 

68 

4.4 Heliair 

Heliair je speciální druh trimixu. Nejčastější zastoupení heliairu najdeme u potápění do 

středních hloubek. Jedná se o směs vzduchu (tedy 21% kyslíku a 79% dusíku) s héliem. 

 

4.5 Argox 

Argox je směsí obohacenou o argon, zatím byl testován jen ve striktních 

experimentálních podmínkách, jeho vyuţití se nepředpokládá, protoţe argon je silně 

narkotický. Byl zkoušen jako rozpouštědlo při dekompresních zastávkách. (URL12) 

 

4.6 Hydrox 

Hydrox je obohacen o vodík, který je nejlehčím plynem a tudíţ má menší parciální tlak. 

Vodík má nejrychlejší potenciál sycení a vysycování mezi pouţívanými příměsnými 

plyny (argon, helium), ale jeho velkou nevýhodou je hořlavost a výbušnost. Pouţívá se 

ve směsi 97/3 (97% vodíku, 3% kyslíku), kdy uţ není hořlavý. Jeho vyuţití je od 

hloubek cca. 60 m. (URL13) 

 

Výhody pouţívání směsí: 

 sniţuje se riziko otravy kyslíkem 

 sniţuje se riziko otravy dusíkem 

 sniţují se dekompresní časy 

 

Nevýhody pouţívání směsí: 

 nutnost vyšších kvalifikací k potápění 

 nutnost speciálního vybavení 

 draţší, neţ směs vzduchu 
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5. Technické druhy potápění 

Jedná se o potápění, které se jiţ nachází za hranicemi rekreačního potápění. Proto tento 

druh potápění vyţaduje absolvování mnoha kurzů, doplnění kvalifikací a mnoţství 

splněných ponorů. 

 

Technické potápění proniká do mnoha druhů potápění. V dnešní době se s ním 

setkáváme při potápění v jeskyních, ve vracích, v zatopených dolech apod. Tedy na 

místech, kde jiţ zmíněná rekreační výstroj nestačí. Proto je u tohoto druhu potápění 

vyuţíváno specifických metod, výcviku a výstroje, coţ vede jednak ke zlepšení 

schopností potápěče, ale především se výrazně zvyšuje bezpečnost samotného ponoru. 

 

Aby se potápěč mohl začít věnovat technickému potápění, je povinen projít kurzem 

Nitorxového potápění (Nitrox Diver). Jedná se o celkem jednoduchý kurz určený pro 

všechny potápěče, jeţ prošli základním potápěčským výcvikem u jakékoliv celosvětově 

uznávané organizace. Další podmínkou je absolvování kurzu hloubkového potápění 

(Deep diver). Jedná se jiţ o sloţitější (rozšířený) kurz, pro který je potřeba certifikace 

Advanced Open water diver (AOWD) nebo jakékoli zvyšovací kvalifikace jiného 

názvu. Po těchto kurzech následuje rozšířené potápění s Nitroxem (Advanced Nitrox 

diver), při němţ se potápěč naučí pouţívat během jednoho ponoru více směsí najednou.  

 

V kurzu technického potápění se potápěč naučí vše o výstroji, kterou bude při ponoru 

vyuţívat, přípravě a ustrojení výstroje a zejména její kontrole. Kontrola výstroje je 

nejdůleţitějším prvkem při výcviku.  
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5.1 Jednotlivé druhy technického potápění 

5.1.1 Potápění pod ledem – Ice diving 

Potápění pod ledem je velice nebezpečný druh technického potápění. V postatě se dá 

srovnat s potápěním v jeskyních, jelikoţ se také jedná o potápění v uzavřeném prostředí. 

Kaţdý, kdo se chce věnovat potápění pod ledem, by měl projít kurzem potápění pod 

ledem, který se specializuje na výcvik v takto náročných podmínkách. V takovém kurzu 

se potápěč naučí vybírat lokalitu a jak ji správně připravit. Správně volit výstroj, 

výzbroj a pouţívat prostředky pro bezpečný ponor. A v neposlední řadě se seznámí 

s riziky, moţnými komplikacemi a jak je účelně vyřešit.  

 

Kvůli velké pravděpodobnosti zamrznutí vybavení pouţívaného v takto extrémních 

podmínkách je nezbytné, aby veškeré zdroje dýchacího média a plícní automatiky byly 

zdvojené či vícenásobné a v případě zamrznutí jednoho z nich pouţít záloţní. To platí i 

pro zdroje světla a jiné vybavení. Taktéţ orientace pod vodou je značně zhoršena a tudíţ 

je nezbytné, aby měl potápěč bubínek s vodící šňůrou (reel), který je bezpečně 

připevněn k pevnému bodu na souši nebo za pomoci ledových vrutů připevněn k ledu. 

  

Mezi základní pravidla pro potápění pod ledem patří: nikdy se nepotápět sám, vţdy se 

drţet vodící šňůry, nepodceňovat riziko ztráty orientace pod ledem, nepotápět se pod 

ledem bez správného vybavení a dostatečné kvalifikace. 

 

5.1.2 Hloubkové potápění – Deep diving 

Hloubkové potápění je jedním z nejextrémnějších druhů potápění a přináší s sebou 

nespočet velkých bezpečnostních rizik. Hloubkové potápění se obecně bere od hloubek 

ponoru 40 aţ 60m. Proto je nezbytné projít kurzem hloubkového potápění, kde potápěč 

získá nezbytné dovednosti a zkušenosti potřebné k bezpečnému a pohodlnému potápění 

do hloubek. Tento druh technického potápění vyţaduje znalosti s potápěním 

s dýchacími směsi (viz. kapitola 4). 
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5.1.3 Potápění s uzavřeným a polouzavřeným okruhem – Rebreather 

Český překlad rebreathers zní znovudechy, ale tento výraz se téměř vůbec nepouţívá. 

Tento druh potápění je zaloţen na principu recyklace dýchacího média (obr. 46). 

S otevřeným okruhem vše, co potápěč nadechne, také vydechne do okolí, zatímco u 

uzavřeného okruhu vše, co potápěč nadechne, naopak vydechne do uzavřeného okruhu 

dýchací „smyčky“.  

 

Tento druh potápění je určen zejména pro jeskynní potápění (případné bubliny víří kal a 

tím se sniţuje viditelnost, nebo vlivem bublin můţe dojít k odpadávání kamene ze 

stropu jeskyně), vojenské potápění (aby se vojáci dostali nepozorovaně do místa určení, 

či při deaktivaci min), pracovním potápění (při prací ve velkých hloubkách se tak šetří 

s dýchacím médiem), potápění za dokumentaci fauny (bubliny nevyplaší ţivot pod 

vodní hladinou) apod. 

 

 

Obrázek 46: Rebreather (URL39) 

 

Rebreathers přístroje lze rozdělít na tři kategorie: 

Přístroje s polouzavřeným okruhem – SCR (Semi Closed Circuit Rebreather) 

Přístroje s uzavřeným okruhem – CCR (Closed Circuit Rebreather) 

Kyslíkové přístroje s uzavřeným okruhem – konstrukčně poloţené mezi SCR a CCR 
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Polouzavřený okruh - SCR (Semi Closed Circuit Rebreather)  

Tyto přístroje vyuţívají jen jeden plyn, a tudíţ jsou většinou vybaveny jen jednou lahví 

pro vlastní provoz, popřípadě i druhou, jako pojistnou bezpečnostní zálohu (tzv. 

bailout). Zejména u jeskynního potápění se vyuţívá vícehlavová konfigurace. Základní 

princip stojí na procházení směsi během dýchání okruhem, kde je kyslík spotřebován 

potápěčem a vydechovaný oxid uhličitý je ukládán v pohlcovači oxidu uhličitého. Do 

okruhu není doplňován čistý kyslík, ale předem namíchaná směs. 

 

V nejběţnější konstrukci je toho dosaţeno stálým přítokem směsi do okruhu 

prostřednictvím trysky stálé dodávky. Přebytečný objem směsi uniká při výdechu z 

okruhu přetlakovým ventilem. Jiná konstrukce spolu s kaţdým nádechem odpustí určitý 

objem z okruhu do okolní vody. Směs je doplňována při nádechu, splasklý nádechový 

vak (nebo měch) zatlačí na páčku, která otevře ventil. Přístroje s polozavřeným 

okruhem nebývají konstrukčně příliš sloţité, vše je zpravidla řízeno pouze mechanicky. 

Elektronika se někdy pouţívá ke kontrole parciálního tlaku kyslíku v okruhu, tato 

hodnota můţe vstupovat přímo do dekompresních výpočtů. (URL 14)  

 

Při sestupu některé přístroje automaticky doplňují objem vzduchu do okruhu, u jiných 

přístrojů tento objem musí být doplněn ručně, jelikoţ okamţitě po zanoření je 

koncentrace kyslíku v okruhu totoţná s koncentrací v připravené směsi. 

 

Při setrvání v hloubce je směs podávána podle konstrukčního řešení buď v závislosti na 

plícní ventilaci potápěče nebo nezávisle na hloubce stálou rychlostí. Rychlost spotřeby 

kyslíku je velice závislá na parciálním tlaku, na fyzické zátěţi a na samotné námaze 

potápěče. 

 

U některých konstrukčních řešení musí na vyhovující plnění směsi při výstupu myslet 

potápěč, pokud by tak nečinil, mohlo by dojít ke sníţení parciálního tlaku pod 

nedostatečnou hranici. Často se při výstupu, kdy je potřeba provést dekompresní 

zastávku, pouţívá záloţní láhev s otevřeným okruhem. 
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Uzavřený okruh – CCR (Closed Circuit Rebreather) 

Směsové přístroje s uzavřeným okruhem typicky pouţívají dva plyny - čistý kyslík a 

další plyn jako "ředidlo" (diluent), kterým můţe být téměř cokoli s obsahem kyslíku 

podle plánované maximální hloubky - vzduch, nitrox, trimix, heliox nebo i čistý inertní 

plyn (zpravidla hélium). Mají tedy vţdy minimálně dva zásobníky plynu pro vlastní 

provoz. Někdy jsou to malé láhve klasického tvaru, jindy malé kulové nádoby. Z 

bezpečnostních důvodů je vhodné jako "ředidlo" pouţívat směs obsahující kyslík pro 

případ, ţe vestavěný počítač zkolabuje a odmítá cokoli mixovat (potom se dá ručně 

doplnit ředidlo do vaku či pouţít na výstup jako bailout). Tento druh přístrojů musí být 

vybaven počítačem, který se stará o měření (měří se parciální tlak kyslíku a hloubka) a 

mixování směsi (obvykle trimix) a většinou i o dekompresní výpočty (s průběţně 

měněnou dýchací směsí). Počítač určuje, v jakém poměru má plnit dýchací okruh 

ředidlem a kyslíkem. V okruhu je zařazen pohlcovač oxidu uhličitého. (URL 14) 

 

Při sestupu se postupně sniţuje poměr kyslíku v dýchacím médiu tak, aby se zabránilo 

akutní otravě. Jsou doplňovány všechny sloţky dýchací směsi, aby byl udrţován okruh 

plný. O doplňování ředidla se obvykle stará mechanická automatika na základě 

podtlaku v dýchacím okruhu, kyslík je doplňován na základě údajů o poklesu 

parciálního tlaku kyslíku vyhodnocených počítačem. Na dně je doplňován pouze 

spotřebovaný kyslík. Spotřeba kyslíku je velmi malá (nezáleţí na hloubce - chemických 

pochodů v těle se účastní pořád stejný počet molekul). Elektronika drţí stálý parciální 

tlak kyslíku. Při výstupu se koncentrace kyslíku zvyšuje, při hladině je uţ v dýchacím 

okruhu téměř pouze kyslík. To umoţňuje maximálně zkrátit dekompresi bez pouţití 

dalších dekompresních lahví. (URL 14) 

 

Vzhledem k obsáhlosti tématu Rebreather jsou v této kapitole popsány jen základní 

informace a stručné popisy. Na další rozšiřující informace, které by celkově popsaly 

tuto problematiku, není v této práci prostor, a tudíţ se o nich nebudu dále zmiňovat. 
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5.1.4 Jeskynní potápění - Cave diving 

Jeskynní potápění je speciální typ potápění, který umoţňuje potápěči zkoumání uměle 

nebo přírodně zkonstruovaných jeskyň, které jsou zatopeny vodou. Tento typ potápění 

není zdaleka tak rozšířený, jelikoţ vyţaduje vysoké nároky na speciální vybavení, 

pokročilé techniky, potencionální rizika apod. 

 

Jedna z nejvýznamnějších výhod potápění ve volném moři je fakt, ţe cokoli se stane 

(funkční závada vybavení či ztráta vzduchu), můţete se obrátit na potápěče, který je při 

ponoru s vámi (buddy) a zahájit nouzové vynoření. V případě jeskynního potápění to 

zkrátka není úplně moţné, navíc systém jeskynních tunelů nám často připomíná 

labyrint. Právě to činí jeskynní potápění jedním z nejnebezpečnějších druhů potápění. 

Speciální trénink zahrnuje vhodný výběr vybavení, praktické cvičení speciálních 

plaveckých i jiných technik, seznámení s bezpečnostními riziky, pravidly vhodné 

regulace a managementu s lahvemi naplněnými dýchacím médiem, komunikační 

signály, rizikové výstupy, včetně seznámení s psychologickou stránkou věci. (URL 15) 

 

Obecně se při potápění v jeskynních prostorách postupuje pravidlem třetin, tedy tak, ţe 

jedna třetina zásoby dýchací směsi se vyuţívá k cestě na určené místo, druhá třetina je k 

návratu zpět a třetí třetina slouţí jako bezpečnostní rezerva pro případ jakékoliv 

komplikace během ponoru. 

 

5.1.5 Vrakové potápění - Wreck diving 

S kaţdou další lodí, která klesla na mořské dno, rostla i lidská touha s ní něco 

vyzvednout nebo její vrak třeba jen navštívit. Lovci pokladů, vědci, historikové a dnes 

uţ i nadšenci a rekreační potápěči. Ti všichni se vydávají pod vodní hladinu zkoumat 

náklad, příčiny potopení a osudy posádky. Vrak lodi si zvenčí můţe samozřejmě 

prohlédnout kaţdý, ale pokud se chcete vydat i do jeho útrob, je potřeba projít 

speciálním kurzem, který se v mnohém podobá kurzu jeskynního potápění. I tady platí 

třetinové pravidlo pro zásoby dýchací směsi, i tady se většinou nacházíte v uzavřených 

prostorách, kde není moţné při problému vystoupat na hladinu a stejně jako jeskyně se i 

vraky vyvazují vodící šňůrou. Na většině lodí se šetřilo místem, takţe prostory jsou 
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stísněné, chodby úzké a všudypřítomný kal můţe rychle změnit průzračnou vodu v 

hnědou břečku. Navíc je potřeba počítat s neznámým prostředím, kde mohou být 

olejové kapsy, nestabilní stěny, ostré hrany a další nástrahy, které mohou poškodit Vaši 

výstroj a zapříčinit váţnou nehodu. Ve válečných vracích můţete narazit na funkční 

munici. Častým problémem jsou strhané rybářské sítě, jenţ představují velké riziko i 

pro zkušené potápěče. V proudech nebo při zhoršené viditelnosti síť snadno přehlédnete 

a vymotat sebe i výstroj z pevných šňůr můţe být problém. (URL 16) 

 

5.1.6 Výstroj pro technické potápění 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, technické potápění je velmi široký pojem, který zahrnuje 

různé typy potápění (jeskynní, vrakové apod.). Proto se i výstroj u jednotlivých variací 

potápění mění. V této kapitole bude popsána základní výstroj, na kterou se jiţ přidávají 

a podle potřeby různě modifikují ostatní části výstroje. 

 

Potápěčské lahve 

"Dvojče" - dvě láhve propojené můstkem (obr. 47). Nejčastěji jsou pouţívány láhve s 

objemem 12 litrů, ale můţete se setkat i se 7, 10, 15, 20 i jinými litrovými objemy. 

Pohromadě je drţí skruţe, na které se připevňuje zátěţ, duše a backplate (zádová deska). 

Můstek je opatřen celkem třemi ventily. Dva jsou klasické jako u monoláhví, ten 

uprostřed můstku slouţí k dočasnému oddělení rezervy vzduchu v obou láhvích. Při 

nekontrolovatelném úniku plynu tak máte moţnost zachránit alespoň polovinu. Na 

všechny ventily byste měli pohodlně dosáhnout, protoţe jinak jsou víceméně zbytečné. 

(URL 17) 
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Obrázek 47: Potápěčské lahve- dvojče (URL40) 

 

Back plate s postrojem (obr. 48) 

Back plate je v českém překladu zádová deska, která s postrojem tvoří stabilní a 

dostatečně pohodlnou moţnost, jak upevnit láhev či láhve společně s kompenzátorem 

vztlaku (křídlem) a dalšího potřebného vybavení k tělu potápěče. Jeho druhotnou 

výhodou je pouţití back plate jako zátěţový systém, jelikoţ je nejčastěji vyroben z oceli 

o tloušťce od 3 mm do 6 mm. To můţe přidat potápěči zátěţ o zhruba 2, 5 kg aţ 4, 5 kg. 

 

Postroj k back plate je vyroben z kvalitních dostatečně silných popruhů z umělých 

vláken, aby dostatečně odolával vodnímu prostředí. Často bývá postroj vyroben 

z jednoho popruhu, který není vybaven ţádným polstrováním pro pohodlí potápěče, coţ 

při správném ustrojení není zas aţ tak zapotřebí. 

 

Celý back plate s postrojem je nejčastěji sloţen z mezinoţního, pasového a dvou 

ramenních popruhů. Na těchto popruzích je připevněno několik (většinou pět) 

ocelových D-krouţků, dále ocelová přezka k pásovému popruhu, tzv. brzdy na 

příslušných místech a několik „gumicuků“. Samozřejmě kaţdý výrobce můţe opatřovat 

svůj výrobek jiným počtem těchto doplňků, či úplně jinými. 
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Obrázek 48: Back plate (URL41) 

 

Kompenzátor vztlaku - křídlo (obr. 49) 

Oproti rekreačnímu potápění, kde je jako kompenzátor vztlaku pouţit ţaket, se u 

technického potápění pouţívá nafukovací duše, která se podle svého tvaru označuje 

jako tzv. křídlo. Křídlo se spojuje s tělem potápěče za pomoci jiţ zmíněného back plate. 

Celé křídlo je z vnějšku chráněno jakýmsi obalem, jen zabraňuje případnému protrţení. 

Jednou z nevýhod je, ţe při vynoření si musí potápěč dávat pozor na polohu svého těla 

(mírně zakloněn), aby nedošlo vlivem křídla k přetočení potápěče obličejem pod 

hladinu. Naproti tomu výhodou oproti ţaketu je, ţe potápěče netlačí nic na trupu a 

dobře udrţuje vodorovnou polohu při ponoru. 

 

 

Obrázek 49: Kompenzátor vztlaku typu křídlo (URL42) 
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Plícní automatika 

Jedna z vyjímečných příčin můţe být i selhání právě prvního nebo druhého stupně. 

Proto jsou pouţívány dvě, na sobě nezávislé, automatiky. Na obrázku (obr. 50), je vidět 

několik hadic, z nichţ kaţdá má své pevně dané místo. Z levé strany vede dlouhá hadice 

(hlavní automatika) a napouštění středotlaká hadice k inflátoru. Zprava potom záloţní 

automatika, manometr a napouštění suchého obleku. Záloţní automatiku je dobré mít 

vţdy po ruce, a proto je na gumičce u krku. Jednoduchý mechanismus můţe v kritické 

situaci opravdu pomoci. Často jsou vidět "záloţky" na karabinách, provázcích nebo 

jiných vynálezech. To ale enormně ztěţuje jejich pozdější hledání. (URL 18) 

 

 

Obrázek 50: Plícní automatiky pro technické potápěné (URL43) 
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6.  Pracovní potápění 

Pracovní potápění spolu s vojenským potápěním patří k nejstarším disciplínám 

v potápění. Od starověku se setkáváme s lidmi, co se potápěli za údělem do potopených 

vraků lodí, aby z nich vyzvednuli potopený náklad či potápěče, kteří se spouštěli 

v potápěčských zvonech, aby mohli opravit podvodní část mostů apod. Od té doby 

prošla potápěčská výbava velkými změnami. Od pouţívání ocelových přileb s přívodem 

kyslíku, aţ po dnešní celoobličejové masky, které jsou z hladiny zásobovány různými 

druhy dýchacích směsí - podle druhu ponoru. 

 

Pracovní potápění se od sportovního liší zejména cílem ponoru. U rekreačního jde o 

poţitek z ponoru, dobrovolnosti a relativní volnosti. Naopak u pracovního potápění je 

ponor zaměřen pouze na pracovní účel a splnění cíle ponoru (obr. 51). Účelem ponoru 

mohou být: stavební práce, záchranářská práce, kontrolní pracovní činnost a ostatní 

mechanické či strojové práce.  

 

 

Obrázek 51: Výstroj pracovního potápěče (URL44) 
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Mezi nejčastější činnosti patří opravy vodohospodářských děl. Můţe se jednat o opravy 

mechanismů jezů, svařování prasklých konstrukcí, pálení ocelových štětovnic, různé 

montáţní práce, kontroly a průzkumné práce. Činnosti stavebního charakteru zahrnují 

vše od jednoduchého odsávání naplavenin po velmi sloţité sanace ţelezobetonových 

konstrukcí. Kromě potápěčské profese musí profesionální potápěči ovládat speciální 

práce pod vodou a mít k nim příslušná oprávnění. Od oprávnění pro svařování, pálení 

konstrukcí a vázání břemen, přes střelmistry aţ po zkoušky báňských záchranářů, které 

opravňují vykonávat potápěčské práce v podzemí. (URL 19) 

 

Práce pod vodou je velmi sloţitá a náročná. Při většině činnosti dochází k velkému 

víření nečistot a tím se znatelně sniţuje viditelnost. V takovém případě nezbývá 

potápěči nic jiného, neţ se plně spoléhat na svůj hmat. Na druhou stranu je většina 

ponorů v pracovním potápění uskutečňována za pomoci dodávání dýchacího média 

z hladiny. To přináší de facto neomezené moţnosti v zásobování potápěče, coţ se můţe 

hodit při nečekaných krizových situacích. Krom toho je potápěč často vybaven i malou 

rezervní zásobou dýchacího média pro případ selhání dodávky z hladiny. Komunikace 

s potápěčem bývá řešena kabelovým telefonním spojením v kombinaci 

s videotechnikou, která výrazně zvyšuje efektivitu práce. Jako ochranné pomůcky při 

práci pod vodní hladinou slouţí ochranná přilba, chrániče kolem apod. Častou praxí 

bývá i ochranná látková kombinéza nataţená přes potápěčský oblek, která má za úkol 

ochránit oblek před nečistotou a mechanickým opotřebením. 

 

Sloţení dýchacích směsí se od sportovního nebo technického potápění prakticky neliší. 

Pro ponory do 50 metrů je pouţíván vzduch. Při pracovních hloubkách kolem 30 metrů 

je výhodnější pouţití nitroxu, tato směs umoţní efektivněji vyuţít čas strávený pod 

vodou v poměru práce/výstup. Pro pracovní hloubky větší neţ 50 m jsou pouţívány 

heliové směsi. Změny jednotlivých dýchacích plynů pro práci v hloubce, pro výstup a 

dekompresní procedury řídí operátor na povrchu při trvalém spojení s potápěčem. 

Potápěč se po náročném pracovním výkonu na dně ve stresovém prostředí nemusí starat 

o to, v jaké hloubce si má měnit směs a jakou barvu má ta automatika, kterou teď 

potřebuje, protoţe ponory často probíhají v prostředí, které vodou ani nelze nazvat. 

Například v bentonitovém roztoku, v močůvce, ve vápenném roztoku nebo tekutém jílu. 
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Zajistit pracovní ponor je starostí týmu na povrchu a ne potápěče ve vodě. Pro výstup a 

dekompresní procedury je standardně pouţíván nitrox a kyslík. Při průmyslovém 

potápění sestupuje potápěč pod vodu aţ na výjimky sám, proto se musí spolehnout na 

tým, který se stará o jeho bezpečnost a průběh ponoru. On se potom můţe plně věnovat 

kvalitnímu provedení pracovního úkolu. Profesionální potápění je především týmová 

záleţitost. (URL 19) 

 

Zvláštní kategorií pracovního potápění je potápění saturační. Lidský organismus se při 

delším pobytu pod vodou, nebo při pobytu v extrémní hloubce, nasytí dusíkem na 

maximální moţnou hranici, přičemţ délka výstupu na hladinu (dekomprese) jiţ dále 

neroste. Princip saturačního potápění tedy spočívá ve vytvoření základny přímo na dně, 

ve které je udrţován stejný tlak jako v okolním prostředí a potápěči zde ţijí jako na 

"ubytovně". Výrazně se tím šetří čas i náklady na dýchací směsi. Po určité době se pak 

potápěči v uzavřeném prostoru vrací na hladinu, kde je jim postupně sniţován tlak a 

dodělána potřebná dekomprese. (URL 20) 
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7.  Systémy uspořádání výstroje 

V dnešní době nabízí trh s potápěčskou výstrojí pestrou nabídku výrobků. Kaţdý 

potápěč si můţe libovolně volit, jak si uspořádá svojí výstroj a jaké k tomu poţije 

výrobky. V této kapitole se pokusím popsat nejpouţívanější systémy uspořádání 

výstroje. Vše samozřejmě závisí na kvalifikacích, zkušenostech a samotném druhu 

potápění. 

 

7.1 Systém uspořádání výstroje u rekreačního potápění 

Tento systém je v podstatě volný a záleţí na kaţdém jednotlivém potápěči, jakou 

výstroj a výzbroj si zvolí pro samotný ponor. Vše by se mělo podřídit zejména pohodlí 

při potápění, spolehlivosti a funkčnosti. Výstroj a její oblékání má však jiţ zavedenou 

strukturu a postupové kroky. Všeobecně se začíná s ustrojením potápěčského obleku, 

dále se jiţ začíná se samotným ustrojením potápěčské lahve. Na tlakovou láhev se 

nasadí kompenzátor vztlaku, přimontuje se plícní automatika a to tak, ţe plícní 

automatika je rozdělena na pravou a levou stranu kompenzátoru. Po pravé straně se 

obvykle nachází druhý stupeň plícní automatiky, po levé straně je středotlaká 

inflátorová hadice, manometr apod. Středotlaká inflátorová hadice se připevní 

ke kompenzátoru vztlaku a mírně se napustí, aby byla připravena a mohla plavat na 

hladině. Následně si potápěč nasadí opasek se závaţím a připevní si k tělu ustrojený 

kompenzátor vztlaku. Po nasazení a odzkoušení výstroje si potápěč nasazuje ABC, tedy 

masku, šnorchl a ploutve (obr. 52). Takto připravený potápěč je schopen provádět 

ponor. Jednotlivé části výstroje a výzbroje pro rekreační potápění jsem jiţ důkladně 

rozebral v kapitole 3. Potápěčská výstroj pro rekreační potápění. 
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Obrázek 52: Výstroj pro rekreační potápění (Dvořáková, 2005) 

 

7.1.1 Výhody a nevýhody 

Mezi jednoznačnou výhodu patří univerzálnost vybavení. Potápěči si mezi sebou mohou 

vypůjčit téměř jakékoliv vybavení. Jelikoţ je vybavení určené pro širší veřejnost, tak je 

toto vybavení v principu jednoduché a snáze se ho naučí kaţdý ovládat. Tomu je 

příkladem velká spousta škol potápění a půjčoven po celém světě. Samozřejmě se u nás 

i v zahraničí věnuje tomuto druhu potápění velká spousta firem, které se snaţí vyvíjet 

nejnovější technologie, jenţ by usnadnily a zpříjemnily pobyt pod vodní hladinou. Další 

výhodou je jednoduchá dostupnost a relativně nízká cena oproti jiným druhům potápění. 
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Jednou z nevýhod je neucelenost všech druhů vybavení. Pokud je potápěč zvyklý na 

určitou výstroj a následně si zapůjčí vybavení od jiné firmy, můţe se jejich obsluha 

znatelně lišit. To se můţe na suchu jevit jako triviální problém, ale pokud potápěč při 

ponoru zazmatkuje, můţe to vést k velice nebezpečným situacím. Jak uţ bylo zmíněno, 

výstroj pro rekreační potápění bývá často jen zapůjčena a to s sebou nese velká rizika 

s technickou spolehlivostí výstroje. Ne kaţdý se totiţ stará o zapůjčenou věc stejně 

dobře jako o svoji vlastní.  

 

7.2 Systém Sidemount 

Sidemount systém je potápění s boční konfigurací lahví (obr. 53). Tento systém vznikl 

před několika lety v oblasti Floridy. Jedná se o novátorský počin, který usnadňuje 

potápění zejména do jeskyň, penetraci vraků a všude tam, kde potápěč potřebuje mít co 

nejmenší profil. Další výhodou tohoto systému je sníţený odpor vody při potápění, coţ 

samozřejmě prodluţuje dobu ponoru. Vynálezce Sidemount systému není zcela znám. 

Lamar Hiresen a výrobce potápěčského vybavení Armadillo se jako první dostali na trh 

s vybavením pro tuto konfiguraci. Při ustrojení lahví dochází k přesunu těţiště potápěče 

pod střed těla, coţ vede k dobré stabilizaci a vyváţené poloze těla. Jestliţe se potápěč 

rozhodne potápět s dvěma lahvemi, stává se ponor daleko bezpečnější, jelikoţ má 

k dispozici dva úplně nezávislé systémy (dvě nezávislé plícní automatiky). 

 

 

Obrázek 53: Sidemount systém (URL45) 
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7.2.1 Výstroj pro Sidemount 

U tohoto systému se pouţívá především suchý oblek, vzhledem k potápění ve studených 

vodách jeskyní. Lze pouţít i suchý oblek pro své kladné vlastnosti zvětšující vztlak a to 

zejména při potápění v teplých vodách. Jednou z hlavní částí výstroje je postroj, na 

který se upíná další vybavení. Tomuto postroji se téţ říká Sidemount Easy, je vyroben 

tak, aby nezabíral mnoho místa a byl nastavitelný pro různé typy postav (obr. 54). 

Skládá se ze dvou Side dílů, hlavního průběţného popruhu, mezinoţního popruhu 

s dvěma D-krouţky, dvou hrudních D-krouţků, dvou zadních D-krouţků, opaskové 

spony, karabin, plochých D-krouţků, tzv. ţebříčků (stopka) a dvou pruţných gumových 

lan (tzv. gumicuk). Další moţností je pouţití postroje s křídlem (obr. 55) nebo po vzoru 

Steva Bogaertse se pouţívá nafukovací vak, který je upevněn na bedrech potápěče. 

Lahve na potápění jsou ustrojeny po bokou potápěče (obr. 56), připevněny karabinami 

k bedernímu pásu a k ramennímu popruhu. 

 

 

Obrázek 54: Sydemount Easy (URL46) 

 

 

Obrázek 55: Sidemount křídlo (URL47) 



 

86 

Ostatní vybavení pouţívané při ponorech jako je baterka, reel apod. se připevňuje na D-

krouţky v bederní části. Během ponoru by se měly obě dvě automatiky pravidelně 

střídat, aby nedošlo k jednostrannému nevyváţení. 

 

 

Obrázek 56: Ustrojení stage (URL48) 

 

Moţnosti uspořádání hadic plícní automatiky: 

 Hadice z pravé lahve o délce 200-210 cm, která je části připevněna k lahvi a pak 

omotaná kolem těla potápěče; z levé lahve hadice o délce cca. 100 cm, která je 

taţena kolem krku a zavěšená na postroji. 

 Na pravé i na levé straně jsou hadice o délce 70-100 cm, k čemuţ je potřeba 

obráceného druhého stupně. 

 Na levé straně je hadice dlouhá cca. 200 cm a není vlečena přes hrudník. Druhý 

stupeň na pravé lahvi musí být obrácená. 

 

7.2.2 Výhody a nevýhody 

Jestliţe se potápěč chce potápět v jeskyních, procházet úzkými prostory apod., tak je 

tento systém tou správnou volbou. Lahve uchyceny po boku potápěče sniţují nebezpečí 

zachycení či poškození ventilů a plícní automatiky. Tento systém téţ výrazně zmenšuje 

hydrodynamický odpor při pohybu potápěče. Potápěč má neustále vizuální kontrolu nad 

ventily a snadněji tak odhalí jakékoliv poškození. Pohyblivost potápěče se téţ výrazně 
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zvětšuje díky lahvím připevněným po boku potápěče. V neposlední řadě se zvyšuje 

bezpečnost potápěče díky dvěma nezávislým zdrojům vzduchu. 

 

Pokud potápěč nedýchá střídavě z obou lahví, můţe dojít k jednostrannému nevyváţení 

potápěče a lahve po bocích tak můţou značně překáţet. Jelikoţ nejsou lahve vzájemně 

propojeny, můţe nastat problém při potápění s dýchací směsí. 

 

7.3 Systém DIR 

Zkratka DIR z anglického Doing It Right se do češtiny překládá - dělat to dobře. Tento 

systém si klade za cíl zajistit ponor co nejbezpečnější, a proto byl vyvíjen ve velmi 

náročných podmínkách a původně byl cíleně vymýšlen pro jeskynní potápění. Později 

se velmi rychle rozšířil mezi širší potápěčskou veřejnost a to zejména díky moţnosti 

získávat nové poznatky. Často se uvádí, ţe DIR není jen jakousi konfigurací, ale ţe se 

jedná o potápěčskou filosofii, která radí jak přinést praktická řešení bezpečnosti a 

produktivity potápění. Tyto poznatky se dále snaţí šířit do učebních textů pro začínající 

i pokročilé potápěče. Výstroj je řešena pokud moţno co nejaerodynamičtěji a 

minimalisticky, stejně tak i hadice automatiky jsou situovány tak, aby se zamezilo jejich 

poškození během ponoru. A samozřejmě jednou z nejdůleţitějších věcí během ponoru 

je komunikace mezi potápěči. Komunikační dovednosti a vzájemné řešení krizových 

situací pod vodní hladinou jsou u DIR jedním ze základních pilířů výcviku. DIR se 

snaţí o co nejjednodušší ale zároveň velice efektivní techniky při potápění, učení a 

rozšiřování základních znalostí a dovedností. To ocení zejména začínající potápěči, 

kteří nemají tolik zkušeností, ale čerpají z něho i pokročilí potápěči. 

 

7.3.1 Uspořádání výstroje u DIR systému 

Systém uspořádání potápěčské výstroje u DIR proslavil jeskynní potápěč Bill Hogarth 

Main. Tento potápěč neustále vylepšovat svoji výstroj, aby byla co nejdokonalejší. 

Jakákoliv část tzv. Hogartské výstroje byla dlouhou dobu testována při jeskynním 

potápěním, kde není prostor na jakékoliv selhání výstroje. Výsledkem se stal 

minimalistický, jednoduchý, inteligentně uspořádání systém, který je zároveň bezpečný 

a relativně levný. 
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Převáţná většina lidí se domnívá, ţe systém DIR je pouze o správném poskládání 

výstroje. Tak tomu bohuţel není. Jedná se o systematický celek pokynů, které se 

vzájemně doplňují. Výstroj v DIR je vytvořena tak, aby bylo v co největším rozsahu 

vyloučeno její jakékoliv selhání a při tom zachovány aerodynamické vlastnosti 

potápěče. 

 

Potápěčská maska a dýchací trubice 

Pouţívají se zde masky vyrobené pokud moţno s co nejmenšího mnoţství dílů, aby se 

vyloučilo jakékoliv selhání. Často bývají pouţívané panoramatické masky či masky 

s velkým zorným úhlem. Šnorchl se během ponoru nepouţívá, jelikoţ můţe překáţet a 

znesnadňovat určité postupy. Existuje ale moţnost skladovat zabalený šnorchl v kapse a 

po vynoření na hladinu jej pouţít pro snadnější plavání na hladině. 

 

Ploutve 

Ideálním řešením jsou gumové ploutve vyrobené z jednoho kusu, které mají negativní 

vztlak a jsou co nejvíce odolné. Ploutve mají být tuhé s krátkým a širokým listem a jako 

pásky pro uchycení nohy jsou zde ocelové pruţiny, u kterých je minimální moţnost 

prasknutí. 

 

Plícní automatika 

Vyuţívá se dvou na sobě nezávislých regulátorů. Jednotlivé hadice na prvním stupni 

plícní automatiky jsou kryté za lahvemi. Pak je kolem ventilů dostatek místa pro jejich 

manipulaci a taktéţ se sniţuje riziko zachycení hadic o jiné předměty. 

 

Hlavní automatika (pravá strana) obsahuje: LP hadici k druhému stupni, dlouhou 

213cm, pro krizovou situaci, s malou karabinou pro připnutí na ramenní D-krouţek. 

Hadice je vedena podél pravého boku mezi lahví a křídlem, pod kanistrem, přes tělo na 

levé rameno a zezadu kolem krku. LP hadici do inflátoru křídla. Délka je podle délky 

vrapové hadice inflátoru a je vedena za zády přes levé rameno, podél vrapové hadice, ke 
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které je připevněna gumičkami a přes standardní uzávěr přicvaknuta k inflátoru tak, aby 

nebyla vedena pod gumicukem drţící samotný inflátor na správném místě. (URL 21) 

 

Záloţní automatika (levá strana) obsahuje: 61cm dlouhou LP hadici, ke druhému stupni 

automatiky, s gumovým lankem přivázaným na náustku, aby se regulátor dal pověsit na 

krk. Ten by měl být tak dlouhý, aby potápěč mohl uchopit náustek jen ústy bez pouţití 

rukou. 61cm dlouhou HP hadici s manometrem a karabinou pro připevnění manometru 

k D-krouţku na levém boku. Manometr stačí menší, dobře přehledný, s kovovým 

pouzdrem oproštěný od gumového krytu, který přináší víc problémů, neţ uţitku. Na 

záloţní automatice je manometr umístěn tak, aby měl potápěč přehled o tlaku v lahvi, i 

kdyţ je hlavní automatika uzavřena od přívodu plynu (např. po takzvaném zamrznutí 

automatiky). (URL 21) 

 

Tlakové lahve 

Jejich velikost je závislá na druhu ponoru a to zejména s ohledem na dostatečně velkou 

rezervu. Samozřejmě vše dvojitě, tedy 2x12l, 2x18l, nebo 2x20l apod. Lahve jsou mezi 

ventily spojeny manifoltem (izolační můstek) a kaţdá láhev je vybavena svým prvním 

stupněm. To umoţňuje odpojení jedné lahve v případě jejího selhání. Pro dekompresní a 

další lahve jsou na popruhu D-krouţky, na které se tyto lahve přichytí (zejména na levé 

straně). 

 

Argonová láhev se podle velikosti umisťuje buď na levé straně backplatu (malá láhev), 

nebo na levém boku dvojčete (velká láhev). Tato láhev se nepouţívá jen kvůli jejím 

tepelně izolačním vlastnostem nebo pro její bezpečnostní funkci.  Tato láhev slouţí i 

jako záloţní zdroj plynu pro nouzový kompenzátor vztlaku- a to suchý oblek. Pokud 

selţou ostatní zásoby plynu, je potápěč schopen výstupu i s touto argonovou lahví. 
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Postroj a kompenzátor vztlaku (obr. 57) 

Pouţívá se nerezový backplate, který je dostatečně pevný, aby unesl dvě lahve, a do 

jisté míry nahrazuje potřebnou zátěţ. Popruhy jsou vyrobeny napevno a tak se 

minimalizuje moţnost jejich porouchání. Na popruzích je připevněno pět D- krouţků a 

to tak, ţe na ramenních je po jednom (těsně pod úrovní klíční kosti) a slouţí k uchycení 

výstroje. Na pravém D-krouţku je zavěšena hlavní automatika, hlavní světlo, reel apod. 

Na levém D-krouţku je vrchní karabina záloţní lahve, záloţní světlo. Na levém 

bederním popruhu je spodní karabina záloţní lahve, manometr, smyčka pro záloţní 

lahev a na středu bederního popruhu je umístěn potápěčský nůţ. Na mezinoţním 

popruhu jsou dva D- krouţky. Na první, který je asi dlaň pod backplatu, se odkládá reel, 

karabina od popruhu bójky, popřípadě se zde odkládá scooter. Na druhý, který je 

v přední části pod bederním popruhem, se připíná scooter při jízdě. 

 

 

Obrázek 57: URL Systém uspořádání výstroje Hogarth (URL49) 

 

DIR vyuţívá kompenzátor vztlaku typu křídlo. Křídlo nelépe dvouplášťově a dostatečně 

odolné vůči vnějšímu poškození. Na nejvyšším místě křídla by měla být umístěna 

vrapová hadice vedoucí k inflátoru, délka této hadice by měla být přiměřeně dlouhá, aby 

nezavazela při obsluze lahví. 
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Světlo 

Hlavní světlo je tvořeno kanistrem s akumulátorem a hlavou světla. Kanistr 

s akumulátorem je připevněn pomocí karabiny na pravou část bederního popruhu, 

pokud moţno aţ u backplate, aby zbytečně nepřekáţel v pohybu potápěče. Lampa se 

drţí v levé ruce pomocí tzv. Goodmanovi ručky (obr. 58), jenţ umoţňuje potápěči 

pohodlné drţení světla a zároveň moţnost pouţití levé ruky k ostatním činnostem jako 

je například drţení reelu. Aby nebyl potápěč závislý jen na jednom světle, je vybaven i 

záloţními světly. Ta by měla být dostatečně spolehlivá a doba výdrţe by se měla 

pohybovat minimálně okolo poloviny doby ponoru. Potápěč si světlo připevňuje pomocí 

karabiny na D-krouţek k ramennímu popruhu. 

 

 

Obrázek 58: Potápěčská svítilna (URL50) 

 

Při potápění se často pouţívá reel, jehoţ minimální délka musí být 100m. Samotný reel 

musí být lehký a jednoduchý na obsluhu, bez zbytečných součástí, do kterých by se 

mohlo zamotat lano. Kaţdý potápěč by měl mít s sebou i záloţní reel s délkou lana 

alespoň 30 m. 

 

Pro dobrou kontrolu světlem se hloubkoměr nosí na pravé ruce a jako všechno u DIR by 

měl být jednoduchý, spolehlivý, dobře čitelný a obsahovat jen nutné informace. To 

stejné platí i u kompasu, s tím rozdílem, ţe je uchycen na levé ruce. 
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Problémy někdy nastávají při kombinaci světla a kompasu na levé ruce. Tyto dvě 

komponenty se můţou vzájemně ovlivňovat a funkce obou z nich se tak znatelně mění, 

zhoršuje nebo úplně ztrácí. 

 

7.3.2 Výhody a nevýhody 

Celkový systém uspořádání výstroje je velmi bezpečný, jednoduchý a seřazen tak, aby 

co nejvíce vyhovoval pohodlí potápěče. Protoţe je celý systém celosvětově ustálený a 

standardizovaný je zde i větší míra bezpečí. Pokud se pod vodou něco stane, druhý 

potápěč přesně ví, jak a kde má co udělat. Celá výstroj je tvořena prvky, vykazující 

minimalistické vlastnosti a to za dosaţení maximální bezpečnosti. To vše vede k lepší 

hydrodynamickým vlastnostem a nízkému riziku porouchání výstroje. Tento systém je 

v neposlední řadě velice univerzální. Můţe se pouţít jak pro jednoduché rekreační 

potápění, stejně tak i pro sloţitější druhy ponorů. Celý systém je vytvořen tak, aby 

potápěč prováděl veškeré úkony instinktivně bez zvýšené potřeby operativního myšlení, 

coţ jednoznačně ulehčuje práci ve sloţitých krizových situacích. 

 

Jednoznačnou nevýhodou je fakt, ţe tento systém uspořádání výstroje nedovoluje 

potápěči téměř jakoukoliv obměnu výstroje. To znamená, ţe všem potápěčům nemusí 

tento systém vyhovovat a je všeobecně známo, ţe potápěč by měl být se svou výstrojí 

maximálně spokojen a měla by vyhovovat jeho poţadavkům. Proto se velká část 

potápěčů nespokojí s tímto uspořádáním a dá přednost vlastní volbě uspořádání 

výstroje. Hodně potápěčů se téţ neztotoţňuje s myšlenkou, ţe DIR je ten nejlepší 

systém a nic jiného v podstatě nemá smysl. 
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7.4 Systémy spojení potápěčských lahví 

7.4.1 Francouzský způsob propojení lahví 

Tento systém spojení dvou lahví je velice jednoduchý, jelikoţ umoţňuje spojit jakékoliv 

lahve. Zároveň ale neumoţňuje pouţití primárního regulátoru s dlouhou hadicí. Potápěč 

také musí během ponoru střídat dýchání z obou lahví. Střídání dýchání z obou lahví 

přináší obrovské riziko samovolného průtoku dýchací směsi (free flow) a téţ vyţaduje 

vysoké nároky na dobré plánování spotřeby směsi během ponoru. Kaţdý z regulátorů je 

tedy vybaven samostatným vysokotlakým manometrem, který je ale téţ nejzranitelnější 

a nejslabší částí vybavení. 

 

7.4.2 Česká propojka 

Vznikla v 80 letech a byla snahou o zlepšení spojení dvou lahví propojkou. Tato 

propojka byla vybavena vývody k manometru a regulátorům. Jednoznačně největší 

nevýhodou tohoto spojení je, ţe při selhání regulátoru dojde ke ztrátě celého objemu 

dýchacího média a při zavření dojde k přerušení veškerého přívodu dýchacího média. 

 

7.4.3 Benjaminova propojka 

Toto řešení propojení dvou lahví bylo první funkční spojení, které se pouţívá aţ dodnes. 

Toto spojení je na principu propojení pod kuţelkami ventilu. První konstrukce byly 

vybaveny levým ventilem uprostřed propojení. Pokud by selhal regulátor, tak má 

potápěč moţnost uzavřít ventil a vadný regulátor tak izolovat a můţe dýchat obsah 

z druhého regulátoru. Pokud selţe těsnění mezi ventilem a propojkou, dojde ke ztrátě 

celého objemu dýchacího média. 

 

7.4.4 ISO Manifold 

Jedná se o Benjaminovu propojku, která je vybavena ISO ventilem. Tento ventil leţí 

uprostřed spojení dvou lahví. Pokud selţe těsnění, můţe se ISO ventil uzavřít a tím 

izoluje jednu z lahví. Tím pádem potápěč ztratí moţnost dýchat z jedné lahve, ale 

zůstane mu alespoň druhá láhev s dýchacím médiem. 
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7.4.5 LOLA propojka 

Prvotně se tento systém vyvíjel pro spojení a moţnou demontáţ obou lahví před 

vstupem do stísněných prostor jako jsou jeskyně, vraky apod. Postupem času se ale 

dospělo k pevnému propojení se schopností regulovat ventily při ponoru. Tato propojka 

je asi nejdokonalejším spojením dvou lahví. Jestliţe z nějakého důvodu dojde k poruše 

na propojce, můţe potápěč pomocí ventilů na obou stranách propojky oddělit od sebe 

jednotlivé lahve a tak zachránit objem dýchacího média z obou lahví. 

 

7.5 Systém „volného“ uspořádání výstroje 

Jedná se o systémy uspořádání potápěčské výstroje, který si můţe, ale i nemusí, brát 

jednotlivé komponenty či pravidla z různých systémů.  V ţádném případě se ale nejedná 

o striktní dodrţování všech pravidel jako je tomu u DIR systému Hogarth konfigurace. 

Jednoduše si kaţdý potápěč podle svých vlastních preferencí vybírá komponenty a 

jejich uloţení, mnohdy právě jednotlivé prvky výstroje přebírá z jednotlivých systémů. 

Vše je tak podřízeno zejména osobnímu upřednostnění a druhu potápění, jenţ chce 

potápěč vykonávat. Mezi potápěči je toto „volné“ uspořádání výstroje nejrozšířenější. 

 

7.5.1 Systém „volného technického“ uspořádání výstroje 

Tento systém vychází ze všech druhů technického potápění s tím rozdílem, ţe opět není 

striktně potápěči přikázáno, co vše má dělat, jakými pravidly se má řídit a co všechno 

má sebou při ponoru mít. 

 

7.6 Ostatní systémy 

U ostatních systému je moţno říct, ţe vychází ze starších systémů, stejně tak jako z nich 

vyšli i systémy Hogarth nebo Sidemount. Ostatní systémy nejsou všeobecně rozšířeny a 

ve velké míře u nich teprve dochází k vývoji a testování, tudíţ se jiţ o nich tato práce 

nebude více rozšiřovat. 
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Mezi ostatní systémy patří například systém upořádání lahví ventilem dolů. Pro mnohé 

by se mohlo toto řešení zdát nelogické a nepraktické. Opak je pravdou a tato 

konfigurace přináší řadu výhod. Pokud ventily směřují směrem dolů, můţeme hadice 

z prvního stupně vést pevně po zádech a tak tyto hadice nepřekáţí potápěči při ponoru. 

Jestliţe jsou ventily dole, můţe na ně potápěč snadněji dosáhnout. Ale tou největší 

výhodou je, ţe ventily nejsou příliš exponovány a tím se sniţuje riziko selhání či 

poškození. Nevýhody se objeví při práci s výstrojí na souši, kdy při pokládání výstroje 

jsou naopak ventily s automatikou velice exponovány. To je však do určité míry 

vyřešeno připevněním ochranné hrazdy. 

 

Jedním z dalších systému je takzvaná No Mount konfigurace, kdy jsou láhve zcela 

odděleny od těla a potápěč je tlačí před sebou. Tento systém se uplatňuje ve stísněných 

prostorech, kdy potápěč potřebuje mít co nejniţší profil (těsné pasáţe jeskyní, vraků 

apod.). 
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8.  Diskuze 

V tabulce č. 1 je vyobrazeno vzájemné porovnání uspořádání výstroje u jedněch 

z nejpouţívanějších systému uspořádání potápěčské výstroje. Všechny potápěčské 

systémy se od sebe více či méně liší v pouţití a umístění jednotlivých částí výstroje. 

Tato tabulka slouţí ke zjednodušení orientace ve výstrojích u daných systémů. Vše bylo 

popsáno stručně, jasně, srozumitelně a poukazuje se na typické konfigurace daných 

systémů. 

 

Záměrně tato tabulka nepopisuje „volné“ uspořádání výstroje, jelikoţ není striktně 

dáno, co, kam a jak se má pouţívat. Tabulka však nabízí moţnost, jak uspořádat systém 

„volného technického“ uspořádání potápěčské výstroje. 

 

Potápění se systémy uspořádání výstroje Hogarth a Sidemount jsem směry, kterými by 

se dalo směřovat, ale z potápěčské praxe vyplívá, ţe ne všichni potápěči se striktně řídí 

pravidly v těchto systémech. Často potápěči vyuţívají určité části konfigurace 

z jednotlivých systémů a zbylé komponenty a konfigurace si utvářejí podle svých 

preferencí.  

 

Tato práce se zmiňuje o pracovním potápění, potápění s uzavřeným okruhem apod. 

Tyto témata jsou natolik sloţitá a rozsáhlá, ţe by kompletní popis a vysvětlení jejich 

problematiky by bylo nad rámec této práce. Tato problematika by byla vhodná pro další 

zpracování v rámci další závěrečné práci, kde by byl dostatečný prostor, srozumitelně a 

výstiţně ji popsat. 
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Tabulka 1: Porovnání umístění výstroje u Sidemount, Hogarth, rekreační a „volné technické“ výstroje 

 Sidemount Hogarth Rekreační „Volné 

technické“ 

Maska Jednoduchá, 

 

Jednoduchá, 

velký zorný úhel 

Dle osobních 

preferencí 

Dle osobních 

preferencí 

Dýchací 

trubice 

Dle oobních 

preferencí 

Není/ v záloze Dle osobních 

preferencí 

Není 

Plícní 

automatiky 

Obě stage 

vlastní 

Primární a 

záloţní plícní 

automatika 

Primární a 

záloţní druhý 

stupeň 

(octopus) 

Obě láhve 

mají první i 

druhý stupeň 

Tlakové lahve Libovolný 

počet stage 

po bocích 

Dvě láhve 

spojené 

můstkem 

Samostatná 

láhev/víc lahví 

Dvě lahve 

spojené ISO 

manifoldem 

Kompenzátor 

vztlaku 

Křídlo nebo 

bederní vak 

Křídlo Ţaket Křídlo 

Postroj Popruhy  

nebo 

backplate 

Backplate a 

popruhy 

Ţaket Backplate a 

popruhy 

Hadice Cca. na pravé 

straně: 210-

213 cm 

Na levé 

straně: 100 

cm 

Cca. I. stupeň: 

210-213 cm 

II. stupeň: 61-70 

cm 

HP: 61 cm 

Cca. I. stupeň: 

150-213 cm 

II. stupeň: 56-

60 cm 

HP: 80 cm 

Volné 

Manometr Kaţdá stage 

má vlastní 

Samostatně- 

levý D-krouţek 

Konzole 

vlevo 

Z leva 

Inflátor Levý popruh Levý popruh Vlevo Z leva 

Oblek Mokrý /  

suchý 

membránový 

Suchý 

membránový 

Mokrý Suchý 

membránový

/neoprenový 

Závaţí Láhve, 

přídavné 

zátěţe na 

láhve/opasek 

Backplate, 

opasek/ přídavné 

zátěţe na láhve 

Zátěţový 

opasek/ 

zátěţ v kapsách 

ţaketu 

Volné 

Kompas Pravá ruka Levá ruka Konzole 

levá/pravá paţe 

Volné 

Hloubkoměr Levá paţe Pravá paţe levá/pravá paţe Volné 
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 Sidemount Hogarth Rekreační „Volné 

technické“ 

Potápěčský 

počítač 

volitelný není levá/pravá paţe Volné 

Svítilna Pravá 

ruka/helma 

Godmannova 

“ručka“- levá 

ruka 

Dle nároků 

potápěče- 

levá/pravá ruka 

 

Volné 

Reel Bederní D-

krouţek 

Levá ruka Dle nároků 

potápěče 

Volné 

Nůţ Na opasku Na pasovém 

popruhu 

Dle nároků 

potápěče 

Volné 

Ploutve Krátké, 

široké 

Krátké, široké Dle nároků 

potápěče 

Krátké, 

široké/Volné 
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9.  Závěr 

V práci byla popsána historie potápěčské výstroje a potápění celkově i s ohledem na 

vývoj potápění v naších zemích. Dále jsou popsány funkce, sloţení a členění potápěčské 

výstroje. Dále jsou popsány jednotlivé druhy potápění (technické potápění, pracovní 

potápění), kde je objasněna jejich problematika. Záměrně tato práce nezmiňuje systémy 

vojenských, policejních či hasičských jednotek. Tato problematika je natolik obsáhlá a 

náročná, ţe poskytuje prostor pro další studium v této potápěčské oblasti. Systémy, 

kterými se tato práce zabývá, jsou charakterizovány v jednotlivých kapitolách.  

 

Při popisu jednotlivých systémů uspořádání potápěčské výstroje se práce zaměřuje i na 

stručný popis výhod a nevýhod daných systémů. Kaţdý systém si najde své příznivce i 

odpůrce. Tudíţ je na kaţdém jednotlivém potápěči, aby se svobodně rozhodnul, jakému 

systému dá přednost ve svém výběru a to s ohledem na komfort, bezpečnost, 

praktičnost, všestrannost apod. Nejdůleţitějším kritériem při výběru je ale bezpečnost, 

coţ všechny zde popsané systémy splňují. 

 

Potápěčské systémy prošly dlouhým vývojem a inovacemi. S přibývající technickou 

vyspělostí a pouţitím nových metod či materiálu je více neţ jasné, ţe i toto odvětví 

bude nadále postupovat dál. Touha lidí po objevování něčeho nového a překonávání 

výzev tu byla, je a bude vţdy. Moţná jiţ teď někde vzniká zcela nový, jedinečný systém 

uspořádání výstroje, či její nový doplněk. 

 

O problematice uspořádání potápěčské výstroje není moc relevantních informací, které 

by se daly pouţít jako podklad pro vytvoření práce. V české literatuře nemá toto téma 

téměř ţádné zastoupení, krom některých publikací a málo obsáhlých článků 

v časopisech s potápěčskou tématikou, do kterých publikují nadšení potápěči. Určité 

informace se dají čerpat z ověřených webových zdrojů, kde je jiţ více srozumitelných 

údajů. 
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Na tuto práci by bylo dobré navázat výzkumem, který by zkoumal nahlíţení 

jednotlivých potápěčů či instruktorů potápění na tuto problematiku. Respektive, jaké 

mají jednotlivé systémy uspořádání výstroje zastoupení u jednotlivých potápěčů nebo u 

instruktorů potápění a při jejich výuce. Jistě by se tak ukázaly relevantní výsledky, které 

by moţná vypověděly o praktičnosti a oblíbenosti u jednotlivých systémů. 

 

Při zpracování této diplomové práce bylo osloveno několik odborníků v oblasti 

potápění, aby se do této práce promítly i názory lidí, kteří by se dali označit za 

odborníky v tomto odvětví a tak zde promítnout i jiné názory na tuto problematiku, neţ 

vlastní poznatky. Bohuţel je nutné konstatovat, ţe při zpracování této práce se 

nenaskytla příznivá odezva na řízenou diskuzi na téma uspořádání potápěčské výstroje.  
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