
Přílohy

Příloha č. 1: Základní potápěčská signalizace

Jednotlivé základní potápěčské signály s jejich popisem jsou uvedené v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: základní potápěčská signalizace (URL8)

OK, vše je v pořádku nahoru, výstup dolů, sestup něco není v pořádku

já ty stop
tímto směrem

Ne OOA Shluknout se jsem bez dechu

je mi zima
nerozumím pomoc jsem na rezervě

kolik máš vzduchu? zpomal
OK pomocí světla něco není v pořádku 

pomocí světla
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Příloha č. 2: Potápěčská výstroj 

V potápění přináší možnost se dostat v některých případech do nebezpečné situace. Je 

proto potřeba, aby se v těchto momentech mohl potápěč plně spolehnout nejen na svého 

buddyho, ale také plně na svou výstroj. Důležité je, aby byla výstroj správně vybíraná a 

používaná. Před tím než se začne potápěčská výstroj používat, je nutné, aby si cvičenec 

osvojil teoretické vědomosti, které se zabývají manipulací a základním servisem 

výstroje. Potápěčská výstroj používaná v této práci se skládá z následujících částí: 

 maska,

 šnorchl,

 ploutve,

 regulátoru plicní automatiky, 

 alternativního zdroj dýchacího média,

 tlaková láhev, 

 kompenzátor vztlaku (v této práci budeme využívat typ žaket),

 manometr,

 zařízení pro měření hloubky a času ponoru,

 zátěžový opasek,
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Příloha č. 3: Vysvětlení použitých termínů

Buddy- partner pro potápění.

Buddy systém- spolupráce s buddym nejenom během ponoru, ale už od samotné 

přípravy po závěrečný debriefing. Tento systém má svoje pravidla, jako nevzdalování se 

od sebe navzájem, v případě nouze poskytování pomoci členovi buddy týmu atd. Ideální 

chování v rámci buddy týmu je takové, kdy se všichni členové chovají bezpečně a jako 

jeden potápěč. Při výběru buddyho se lze řídit dle následujících kritérií: úroveň 

kvalifikace, chování potápěče, jeho fyzický stav, úroveň zkušeností nebo chování se 

k vlastní výstroji (Somers, 1997). V této práci se bude buddy tým skládat pouze 

z dvojic. 

Hloubka: v této práci jsou k zažívaným názvům hloubek přiloženy jiné hloubkové 

rozptyly. 

Hloubka malá: se v této práci rozumí hloubka do 2 metrů vody.

Hloubka střední: se v této práci rozumí hloubka nad 2 a do 5 metrů vody.

Hloubka velká: se v této práci rozumí hloubka nad 5 metrů vody.

Vodní prostředí - chráněné vodní prostředí: je dle výcvikových směrnic SPČR 

charakterizováno jako: „vodní prostor s malou hloubkou, v němž je možné neustále 

dozírat na cvičence a v případě nebezpečí okamžitě zasáhnout (např. bazén nebo mělká 

zátoka s dobrou viditelností)“ (URL6).

Vodní prostředí - volná voda: je dle výcvikových směrnic SPČR charakterizováno 

jako: „každý vodní prostor, který nelze považovat za chráněný“ (URL6).
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