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Abstrakt

Název: Praktická výuka přístrojového potápění.

Cíle: Na základě poznatků získaných z literatury, informačních zdrojů a 

z konzultací stanovit seznam hlavních dovedností vyučovaných v rámci 

praktické výuky prvního kvalifikačního stupně přístrojového potápění. 

Následně vybrat dovednosti cvičené v chráněném vodním prostředí a 

vytvořit k nim příslušné cvičební listy. Cvičební listy budou obsahovat 

dovednosti, jejichž správné osvojení by mělo vést k úspěšnému složení 

závěrečných zkoušek této kvalifikace.  

Metody: V práci byla získávána data pomocí zkoumání odborných dokumentů, 

metody pozorování a metody rozhovoru. Pomocí studia dokumentů 

zabývajících se praktickou výukou přístrojového potápění, byly získány 

základní informace, které byly následně rozšířené o poznatky z 

pozorování výuky a rozhovorů s odborníky na výcviku přístrojového 

potápění.

Výsledky: Seznam dovedností pro praktickou část prvního kvalifikačního stupně 

přístrojového potápění a k nim příslušné cvičební listy sloužící pro 

potřeby instruktorů a frekventantů.

Klíčová slova: potápění s přístrojem, praktická výuka, dovednosti, cvičební listy.   
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Abstract

Title: Practical teaching of scuba diving.

Objectives: On the basis of the findings from the literature, information resources and

consultation, establish a list of key skills taught in the practical teaching 

of the first scuba diving qualification level. Then select skills practiced in

protected water environment and make the exercise sheets for them. 

Exercise sheets will include the skills, which correct acquisition should

lead to passing the final examinations of this qualification.

Methods: In this bachelor thesis was data obtained by examining expert documents 

and observation and interview methods. Basic information were obtained 

from documents dealing with the practical teaching of scuba diving. 

These information were then expanded by observation of teaching and 

interviews with experts on scuba diving training.

Results: List of skills for practical part of the first scuba diving qualification 

leveland exercise sheets for these skills used for the needs of instructors 

and trainees.

Key words: scuba diving, practical teaching, skills, exercise sheets.   
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1  ÚVOD

Již od počátku potápění se začaly vytvářet první pravidla a základní postupy pro 

využívání potápěčské výstroje. Časem se tato pravidla a části výcviku začaly

formulovat pod záštitou prvních potápěčských organizací v první výcvikové systémy.

Tyto organizace své systémy postupně přizpůsobovaly nové technice a poznatkům 

z potápění. Počet lidí, věnujících se přístrojovému potápění neustále roste, stejně jako 

poptávka po jeho kvalifikovaném výcviku, který se však z důvodu velkého počtu 

organizací udělujících kvalifikace začal v některých částech lišit. Jelikož neexistuje 

žádná střešní organizace, která by zastřešovala všechny potápěče a organizace světa, 

začaly se objevovat v rámci nadnárodních společností snahy o harmonizaci výuky 

potápění, které však doteď nejsou celosvětově uznávané. Proto se tato práce specializuje 

v rámci praktické výuky sportovního potápění na konkrétní výukový systém, který byl 

vybrán po prostudování všech dostupných pramenů. Práce je zaměřená pro potřeby 

instruktorů, kteří ji můžou využít v přípravě na lekce. Dále je práce určená pro 

frekventanty kurzů a to hlavně pro studenty FTVS UK, kterým má sloužit jako 

pomůcka při studiu potápění. Kvůli snaze o podrobný popis jednotlivých cvičení a 

omezenému rozsahu se tato práce věnuje pouze praktické části výcviku. Dle potřebných 

kritérií byl vytvořen seznam dovedností, jejichž osvojení je klíčové pro zmíněné 

frekventanty prvního kvalifikačního stupně přístrojového potápění. Ty byly následně 

popsány v cvičebních listech, které byly strukturované dle vzorového cvičebního listu.

Seznam dovedností byl uzpůsobený podle konkrétního výcvikového systému. Popis 

jednotlivých dovedností a možností jejich provedení je však výsledkem syntetizace 

různých výukových systémů.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1  Stručná historie potápění

První zmínky o snahách zadržet dech a prozkoumat podvodní prostředí se objevují 

kolem roku 3200 př.n.l. Od té doby se lidé na celém světě pokoušeli získat nezávislost 

pod hladinou. Vymýšleli stále nové a dokonalejší přístroje, které dosahovaly větších 

hloubek nebo prodlužovaly čas strávený pod vodou. V historii potápění je tak možné

najít různé milníky, které znamenaly průlom v znalostech jejich doby. Mezi největší 

patří vynalezení potápěčského zvonu, zkonstruování prvních skafandrů s přívodem 

vzduchu, či sestrojení kyslíkové dýchací soupravy. Protože se vývoji věnovalo 

nezávisle víc lidí, je těžké určit moment, kdy se stává z přístrojového potápění volně 

přístupná aktivita. Do té doby bylo přístrojové potápění chápáno pouze jako záliba a 

nebezpečná profese hrstky průkopníků.

2.1.1  Historie sportovního potápění

S rychlým technickým pokrokem, způsobeným 2. světovou válkou, směřovala práce 

odborníků zabývajících se problematikou vývoje potápěčských přístrojů k vytvoření 

takzvaného „SCUBA“ aneb samostatného podvodního dýchacího přístroje. Poslední 

krok k osamostatnění se od souše za současného minimálního bezpečnostního rizika se 

povedl dokázat i přes svou jednoduchost dýchacímu přístroj, jenž byl sestrojený 

francouzem Jacquem-Yvesem Cousteauem a francouzsko-kanadským inženýrem 

Emilem Gagnanem v roce 1943. Přístroj byl nazván „aqualung“. Již před jeho prvním 

použitím Jacques-Yves Cousteau věděl, že jeho funkčnost by znamenala absolutní 

převrat v potápění (Cousteau, 1960). Přístroj se poté začal volně prodávat ve Francii 

v roce 1946 a ve Velké Británii v roce 1950. V krátkém čase získal řadu příznivců a 

začal se rychle rozšiřovat postupně i s malými úpravami po celém světě. Když tedy 

řekneme, že vznik sportovního potápění je spojený se vznikem aqualungu, nemůžeme 

se mýlit. V 50. a 60. letech bylo pokořeno mnoho hloubkových rekordů pomocí různých 

typů skafandrů a batyskafů, ale také byla zkoušená maximální dosažitelná hloubka 

aqualungu. Dále byla uskutečněna velká řada expedicí, různého charakteru. Jedny 

z nejznámějších byly výpravy lodi Calypso, na jejíž palubě se plavil také Jacques-Yves 

Cousteau. 
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Spolu s rychlým rozšířením potápění začaly vznikat první kluby, spolky a národní 

svazy, jako například The British Sub-Aqua Club (dále BS-AC) založen roku 1953. 

Postupem času, se z tohoto klubu nadšenců stal jeden z největších spolků sdružujících 

potápěče na světě. V roce 1959, 9. - 11. ledna byl BS-AC jako representant Velké 

Británie spolu s dalšími spolky z SRN, Belgie, Brazílie, Španělska, USA, Francie, 

Řecka, Itálie, Malty, Monaka, Holandska, Portugalska, Švýcarska a Jugoslávie 

v Monaku při vzniku Světové potápěčské federace, aneb Confédération Mondiale des 

Activités Subaquatiques (dále CMAS). Prvním prezidentem této neziskové organizace 

byl zvolen Jacques Yves Cousteau. CMAS si kladla při svém vzniku za úkoly rozvoj a 

podporu všech vhodných prostředků sloužících k poznávání a ochraně podvodního 

světa a provozování vodních a podvodních sportů a aktivit (URL1). V roce 1959 Young 

Men’s Christian Association (dále YMCA) vytvořilo program na školení potápěčských 

instruktorů. Jednalo se o první národní certifikovaný potápěčský kurz ve světě. Další 

organizace YMAC brzy následovaly. V roce 1960 vznikla National Association of 

Underwater Instructors (dále NAUI) jak nezisková vzdělávací organizace, jejímž cílem 

byl systematický výcvik budoucích instruktorů působících v USA a Kanadě. 6 let poté 

v roce 1966 byla založena v USA první zisková organizace udělující certifikace. Svými 

zakladateli Johnem Croninem a Ralphem Ericksonem byla pojmenována Professional 

Association of Diving Instructors (dále PADI). S postupem času se začaly objevovat 

další kluby a organizace s vlastním systémem certifikací jako například Scuba Schools 

International (dále SSI) v roce 1970, Sub-Aqua Association (dále SAA) 6 let poté,

United Diving Instructors (dále UDI), Scuba Diving International (dále SDI) v roce 

1999 a mnoho dalších (URL2). Větším počtem komerčních výukových systému vznikla 

také snaha nabízet lepší služby a výcvik než jaký poskytovala konkurence, což se 

projevilo na zkvalitňování výuky, ale také rozdílností systémů výukových stupňů. V 

potápění díky moderní a bezpeční technice přestávalo platit, že se mu můžou věnovat 

pouze statní a trénovaní plavci. Výuka potápění se postupně zpřístupnila i pro děti, a to 

formou přípravných kurzů, ale také pro jedince, kteří si chtěli potápění jenom zkusit 

například formou zkušebních ponorů. 

Ve snaze o harmonizaci požadavků na konkrétní kvalifikační stupně byly vydány v roce 

2004 výukové Normy platné pro členské země Evropské Unie. Popularita potápění se 

do dnešního dne pořád zvětšuje, přičemž se neustále objevují nová technická vylepšení 



12

přístrojů, což souvisí s potřebou pravidelné modernizace výuky potápění. Neustálý

technický vývoj nám otvírá stále víc prostoru pro objevování moří (Cousteau, 1963).

2.1.2  Historie potápění v Čechách

Na území ČR se objevují první zmínky o potápění v roce 1359, kdy se na pozvání Karla 

IV. pokoušeli nalézt poklad dva italští potápěči. Od té doby se u nás objevují sporadicky 

zmínky o různých potápěčských činech. Rozvoj sportovního potápění nastává začátkem 

druhé poloviny 20. století, kdy se do Československa začaly přivážet první masky a 

ploutve z NDR a začaly se vyrábět soupravy PL-40. Naplno se začalo sportovní 

potápění rozšiřovat poté, co přišla na trh československá automatika Rekord AV 1 roku 

1961. První Spolky a kluby v ČR byly organizovány pod Revolučním odborovým 

hnutím (dále ROH) a následně hlavně v rámci Svazu pro spolupráci s armádou (dále 

Svazarm). V roce 1964 bylo vydáno první číslo časopisu “Potápěč“, kde se také poprvé 

objevily informace o fungování a práci CMAS. Časopis byl později přejmenovaný na 

“Vodní revue“. Bezpečnostní směrnice a pravidla byla vydávána Ministerstvem lesního 

a vodního hospodářství (Dobřichovský, 1987). V roce 1968 vznikl Svaz Potápěčů 

Československa (dále SPČS), přičemž na sebe přebral členství v CMAS od českého 

First Spearfishing Clubu, který jej získal na přelomu let 1967-1968. ČSSR se tak stala 

46. členskou zemí CMAS. Z politických důvodů se vztahy s CMAS začátkem 80. let 

začaly značně omezovat. Českoslovenští potápěči se mezinárodních akcí zúčastňovali 

pouze zřídka, jejich aktivitám v rámci “Východního bloku“ však nebylo nikterak 

bráněno. Rok 1990 znamenal začátek transformace Svazarmu, což vedlo k opětovnému 

vzniku samostatného SPČS.  Důležitou událostí byla účast našich instruktorů na 

zasedání Mezinárodní asociace instruktorů CMAS v roce 1991. Téhož roku 11. dubna 

byly vydány nové výcvikové směrnice SPČS. Poté co se v roce 1993 rozpadla ČSFR, se

rozdělil SPČS na Svaz Potápěčů České Republiky (dále SPČR) jak jej známe dnes a 

slovenský Zvaz Potápačov Slovenska (dále ZPS) (URL3).
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2.2  Studijní prameny

2.2.1  Zahraniční literatura

V čase, kdy se potápění stávalo veřejně přístupným sportem, začala vycházet ve světě 

odborná literatura, která se věnovala tomuto novému fenoménu. Zpočátku se jednalo o 

knihy popisující dobrodružství pod vodu jako například “Svět ticha“ a “Dech moře“ 

napsány J. Y. Cousteauem nebo “Lidé a žraloci“ a “Výprava do neznáma“ od Hanse 

Hasse. Časopisy byly v té době jedinou literaturou, která se alespoň z části zabývala 

problematikou výuky potápění. V Evropě se jednalo o zmínky v časopisech “Neptune“, 

“Popular mechanics magaine“, “Popular sience“ a dále americkým magazínu “The skin 

diver“, který obsahoval pravidelný sloupek, kde byly odborně popisovány různé části 

výcviku. V 60. letech začaly vycházet také první potápěčské výukové příručky jako 

například „The Diving Manual“ vydaná BS-AC v roce 1959, která vychází pravidelně 

aktualizovaná dodnes. PADI, SAA, SSI a další se svými manuály a učebnicemi BS-AC 

brzy následovaly. Vycházely také publikace s radami pro fotografy, kameramany, 

cestovatele a mnohé další. Dnes je trh s potápěčskou literaturou v stádiu, kdy můžeme 

zakoupit publikace, které nám poradí s jakýmkoliv problémem spojeným s podvodním 

prostředím. 

2.2.2  Česká literatura 

Stejně jako v zahraničí, i v Čechách vznikla potřeba u potápěčů o získání materiálů, 

pomocí kterých by si mohli rozšířit své vědomosti a dovednosti. První odpovědí na tuto 

potřebu byla publikace „Sportovní potápění“ autorů Karla Beránka a Karola Macouna 

vydaná v Praze v roku 1963. Jedná se o příručku na tu dobu velmi kvalitně 

zpracovanou, i když poznatky z ní již nemůžeme využít kvůli její neaktualitě. Jedná se 

však o jednou z mála našich publikací, kde je při každé dovednosti vysvětleno, proč je 

pro nás daný prvek důležitý a kdy ho můžeme využít, což nám podvědomě zabraňuje 

jeho podcenění. Následně byly přeloženy a vydány další publikace, které se zabývaly 

potápěním. 

Významná publikace byla vydána nakladatelstvím Naše vojsko v roce 1985. Měla 

sloužit jako výukový materiál pro potápěče usilující o získání bronzového stříbrného a 

zlatého odznaku, což byl ekvivalent první až třetí hvězdy u CMAS. Jedná se o knihu 
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„Sportovní potápění“ od autorů Františka a Michala Piškulů a Jiřího Štětiny. Tato kniha 

se stala díky své ucelenosti inspirací a vzorem autorům, kteří se zabývali touto 

tématikou v následujících letech. Přestože kniha měla sloužit jako učebnice, není zde 

část zabývající se praktickou stránkou výcviku rozdělená do konkrétních lekcí. Je zde 

však popsaná velká část dovedností s jejich podrobným popisem provedení.

Další publikace pro nás není důležitá po obsahové stránce, ale z důvodu členění výuky 

do jednotlivých lekcí. Kniha „Branně sportovní a branně technická činnost, POTÁPĚNÍ 

SE VZDUCHOVÝM PŘÍSTROJEM“, autor Tomáš Miler, byla napsána v roce 1988 

pro potřeby posluchačů předmětu, uvedený v první části názvu publikace, kteří se 

rozhodli specializovat na sportovní potápění. Další publikace, která byla vytvořena pro 

posluchače vysokých škol, je „Potápění se základní výstrojí“. Jan Pyš se v ní zabývá, 

jak je patrné z názvu, výcvikem dovedností se základní výstrojí.

Po transformaci Svazarmu na Sdružení technických sportů a činností nastal příchod 

zahraničních organizací, které se svými výukovými systémy a certifikacemi přinášely

také svojí literaturu. Neznamenalo to však úbytek české tvorby. V roce 1997 byla 

vydána kniha, schválená technickým výborem CMAS jako pomocný výukový materiál 

“Potápění s přístrojem“, jejímž autorem je Vrbovský a kol. (1997). Autoři postupně 

v této knize obeznamují čtenáře v 11 kapitolách s oblastmi, které by měly být obsahem 

výuky potápěčů usilujících o získání kvalifikace Potápěč CMAS P* (dále P*). Podrobné 

vysvětlení praktické výuky nechávají autoři na jednotlivé instruktory v kurzech, i když 

základní popis potřebných dovedností pro získání kvalifikace zde nalezneme 

v kapitolách osm a devět.

Další publikace českých autorů nebyly specializované na konkrétní výcvik nových 

potápěčů, ale spíše jako doplňková literatura pro začátečníky nebo absolventy kurzů. 

Patří sem například knihy “Přístrojové potápění“ od Dušana Dobeše nebo “Potápění“ od 

Zuzany Dvořákové.  

2.2.3  Výcvikové učebnice a příručky

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, transformace Svazarmu a další politické

okolnosti znamenaly příchod zahraničních organizací na českou potápěčskou scénu. 

Tyto zahraniční organizace a kluby, které udělují kvalifikace, mají své vlastní výukové 

systémy. Obsah jejich výuky je bezesporu téměř stejný, co se teoretické i praktické 
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výuky týče. Malé odlišnosti v provedení a názorech na didaktické postupy při výuce a 

někdy i snaha o finanční profit jsou však důsledkem toho, že většina těchto organizací 

vydává své vlastní výukové materiály. 

Kromě již zmíněné publikace “Potápění s přístrojem“ schválené jako výukový materiál 

CMAS, byly ostatní publikace pro konkrétní výukové systémy přeloženy ze 

zahraničních originálů. Jedná se o publikace “Začněte se potápět“ vydáno PADI, 

“Výcvik přístrojového potápění“ výukového systému SDI, “Open Water Diver“ pro 

studenty UDI a další učebnice. Dále je možné zakoupit příručky, které nejsou určené 

pro konkrétní výukové systémy. Vzhledem k tomu, že obsah teoretických a praktických 

požadavků pro zisk kvalifikace povolující samostatné potápění je téměř totožný u všech 

výukových systému, jsou i tyto publikace jako například “Potápění“ od Rudolfa 

Holzapfela, “Potápění“ Alana Mountaina nebo “Potápění: výstroj, rizika, potápěčské 

kurzy “ sourozenců Andrey a Petera Schinckových vhodné ke studiu potápění. Platí 

však pravidlo, že nejlepší učebnice při našem studiu potápění je ta, kterou nám doporučí 

náš vedoucí instruktor.   

2.4  Norma ČSN-EN 14153

Norma je dokument sloužící jako doporučení odborníku z oblasti, na kterou se 

specializuje. V roce 2003 Německý normalizační institut, který má v technické komisy 

Evropské unie na starosti oddělení služby cestovního ruchu, připravil dokument          

EN 14153, s cílem harmonizace výcvikových systému a udělování certifikací 

v přístrojovém potápění. Tuto normu bylo povinno zavést 22 států Evropské unie,

včetně České republiky, a to nejpozději do května 2004. Normy byly vydány Úřadem 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) 1. června 

2004 jako ČSN EN 14153 (Rekreační potápění – Minimální bezpečnostní požadavky na 

výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění) a nabyly tím svou platnost. Jsou 

utříděné pod technické normy zabývající se službami (třída 76). Tyto normy specifikují 

„potřebné úrovně zkušeností, znalostí a schopností potápěčů a potápěčských 

instruktorů“ a „bezpečnostní postupy a požadavky na osoby poskytující služby 

rekreačního přístrojového potápění platné pro jednotlivé kvalifikační stupně“. (URL4).

Výcvikem potápěčů prvního kvalifikačního stupně - Samostatný potápěč, se zabývá část 

ČSN EN 14153-2 evropské normy. Jsou zde popsány požadavky na úroveň teoretických 



16

vědomostí a praktických dovedností, jejichž úroveň má být splněná žadateli o tuto 

kvalifikační úroveň. Důležitý je zde údaj, že dle informací poskytnutých ÚNMZ, není 

tato norma závazná a není ani harmonizovaná s žádným nařízením vlády ČR. Tato 

norma by se tedy měli vykládat jako všeobecně uznávané odborné doporučení, které 

může pomoct vyhnout se potížím, a které je akceptováno v zemích Evropské unie

(URL5).

2.3  Charakteristika prvního kvalifikačního stupně 

přístrojového potápění

Prvním kvalifikačním stupněm přístrojového potápění je v této práci rozuměna 

kvalifikace, která popisuje svého nositele jako samostatného potápěče a splňuje 

požadavky uvedené v ČSN EN 14153-2. Vybrané výcvikové systémy a jejich 

kvalifikace splňující tuto normu s ekvivalentními názvy kvalifikace jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. Pro tuto práci byl vybrán jako teoretický pilíř výcvikový systém CMAS. 

  

Tabulka č. 1: Výcvikové organizace s názvy jejich kvalifikací

Název výcvikového

systému

Název kvalifikace splňující 

ČSN EN 14153- 2

CMAS Potápěč CMAS P*

PADI Open Water Diver

BS-AC Ocean diver

NAUI Scuba Diver

2.3.1  Charakteristika kvalifikace Potápěč CMAS P* a její výuka

Standardy CMAS charakterizují absolventa tohoto kurzu jako samostatného potápěče, 

který je schopný bezpečně a správně používat ve volné vodě potápěčské vybavení a je 

dále připravený získávat další zkušenosti ve volné vodě při společnosti zkušeného 

potápěče (Diver *, **, ***, ****Training Program Diver, 2007). Dle výcvikových 
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směrnic schválených SPČR 2006 harmonizovaných se standardy CMAS je držitel 

kvalifikace P* oprávněn:

 Potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikací P* a/nebo Potápěč CMAS P** do 

hloubky maximálně 20 m, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče 

nebo instruktora i do hloubek přes 20 m.

 Provádět ponory, které nevyžadují dekompresní zastávky.

 Potápět se pouze za dobrých přírodních podmínek a s odpovídajícím zajištěním 

na hladině.

 Účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Nastoupením do kurzu předchází zvládnutí vstupních požadavků výcviku, které byly 

zvoleny dle výcvikových směrnic SPČR. Tyto směrnice vyžadují uplavání vzdálenosti 

200 metrů bez využití jakýchkoliv pomůcek a udržení se na hladině po dobu 5 minut. 

Podmínka pro absolvování praktické výuky je předchozí nebo souběžné získávání 

vědomostí potřebných k plnění jednotlivých úkolů z teoretických lekcí. Minimální 

věková hranice pro získání kvalifikace Potápěč CMAS P* je 14 let (URL6).

Samotná kurzovní výuka se skládá z plnění teoretických a praktických požadavků, 

z kterých je žadatel o kvalifikaci průběžně nebo na konci výcviku zkoušený před 

komisí. Praktické dovednosti jsou cvičené zpočátku v chráněném vodním prostředí a 

následně po jejich zvládnutí ve volné vodě. Konkrétní praktické dovednosti a teoretické 

znalosti jsou definovány ve výcvikových směrnicích SPČR a v Normách týkajících se 

výcviku potápěčů. Požadavky v těchto dokumentech jsou uváděny jako minimální a 

nikterak nezabraňují poskytovateli výcviku je rozšířit. Soubor všech požadavků 

potřebných k zisku kvalifikace Potápěč CMAS P* je podobný požadavkům 

ekvivalentních kvalifikací jiných asociací a klubů, a proto existují dohody mezi těmito 

organizacemi, které dovolují uznávání předchozích kvalifikací získaných v jiném 

výukovém systému.

Na základě standardů CMAS a výcvikových směrnic SPČR, byla schválená výcvikovou 

komisí SPČR (2006) osnova výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P*.     
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3  CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE

3.1  Cíle Práce

Na základě poznatků získaných z literatury, informačních zdrojů a z konzultací stanovit

seznam hlavních dovedností vyučovaných v rámci praktické výuky prvního 

kvalifikačního stupně přístrojového potápění. Následně vybrat dovednosti cvičené 

v chráněném vodním prostředí a vytvořit k nim příslušné cvičební listy. Cvičební listy 

budou obsahovat dovednosti, jejichž správné osvojení by mělo pomoct k úspěšnému

složení závěrečných zkoušek této kvalifikace.  

3.2  Úkoly práce

 Prostudovat dostupné dokumenty zabývající se výukou potápění.

 Stanovit cíl práce a určit postup jeho zpracování.

 Určit důležitost a závaznost dokumentů, které se zabývají výukou potápění.

 Stanovit, po konzultacích a v souladu s nařízeními a doporučeními zabývajícími 

se výukou potápění, seznam hlavních dovedností v rámci praktické výuky 

potápění pro první kvalifikační stupeň přístrojového potápění.

 Vybrat konkrétní dovednosti, které by měly být trénovány v rámci praktické 

části výuky potápění v chráněném vodním prostředí. 

 Navrhnout vzorový cvičební list a určit body, které by měl obsahovat.

 Vytvořit cvičební listy pro dovednosti cvičení v rámci praktické výuky potápění.

3.3  Metodika práce

V práci byla data získávaná zkoumáním odborných dokumentů, dále pomocí metody 

pozorování a metody rozhovoru.

Metoda zkoumání odborných dokumentů byla využita v práci z důvodu možnosti 

výběru velkého množství literatury, která se zabývá výukou potápění. Při výběru 

dokumentů se zpočátku zabývalo literaturou, která se věnovala výcviku potápění 

v rámci CMAS. Jednalo se o příručky a v té době nejaktuálnější standardy a osnovy 
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výcviku. Dále byly prozkoumány všechny další relevantní dokumenty, ať už se jednalo 

o jedny z prvních publikací o potápění, výcvikové příručky jiných organizací než 

CMAS, nebo webové stránky zabývající se potápěním. Bylo využito rozmanitosti

dokumentů, přičemž bylo posuzováno, zda-li jsou informace, které tyto zdroje poskytují 

důležité vzhledem k vybranému tématu.

Metoda pozorování byla zvolena, protože nabízí možnost získání přímých zkušeností 

s výukou potápění. Praktické výuky se při pozorování zúčastňovalo napřed formou 

účastníka jako pozorovatele, což práci poskytovalo potřebné informace, které bylo 

možné následně popsat v metodických listech. Tyto informace byly využívány hlavně 

při popisování nejčastějších chyb prováděných při cvičení, ale také při popisování 

některých rad pro zvládnutí cvičení. Opakovaná přímá účast při učení nových 

dovedností dovolila všímat si poznatků, které při prvních zkušenostech zůstaly zakryté.

Dále byly pozorovány jednotlivé praktické lekce formou úplného pozorovatele, kdy 

byla skupinu provádějící výcvik sledována z větší vzdálenosti. Když to dovolily

podmínky, byly zaznamenávány jednotlivé dovednosti na videozáznam, což dovolilo 

následně analyzovat konkrétní cvičení. Získané informace byly poté využívány opět při 

popisování nejčastějších chyb, rad a při stručném popisu cvičení. Tato varianta 

pozorování, z důvodu širšího možného pozorovacího úhlu a příležitosti se nezapojovat 

do konkrétních cvičení, a tím pádem i získání více prostoru na pozorování, dovolila

získané informace ucelit a podrobněji analyzovat.

Metoda rozhovoru byla využita při komunikaci s odborníky, jejichž informace pomohly 

spolu s odbornými dokumenty při určování podrobné charakteristiky jednotlivých 

cvičení, ale také při zdůvodňování potřeby osvojování si konkrétních cvičení a při 

určování jejich důležitosti ve výcviku potápění. Tato metoda umožnila získat odpovědi 

na konkrétní otázky a pomohla tak efektivně filtrovat získávané informace. Poznatky

získané rozhovory byly pro tuto práci důležité proto, že konkrétní přímé zkušenosti,

jako například odůvodnění využívání cvičených dovedností při jejich popisu v literatuře 

zabývající se výukou potápění není úplné nebo často chybí. Odpovědi na konkrétní 

otázky byly získávány převážně formou neformálních rozhovorů během praktických 

lekcí nebo následně po jejich ukončení.



20

4  HLAVNÍ ČÁST

4.1 Dělení dovedností  v rámci praktické výuky 

Seznam hlavních dovedností v rámci výcviku praktické výuky potápění v této práci byl 

vybírán tak, aby byl v souladu s doporučeními, která jsou uvedena v normě

ČSN EN 14153-2 a v Osnově výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P* vytvořených 

dle Standardů CMAS a směrnic SPČR pro výcvik potápěčů 1. stupně. Praktická výuka 

se dá diferencovat podle místa výcviku na výcvik v chráněném vodním prostředí a 

výcvik ve volné vodě. Podle vybavení, které používáme, můžeme dále výuku členit na 

výcvik se základní potápěčskou výstrojí ABC a výcvik s potápěčskou výstrojí. Dle

těchto kritérií je členěný postup výuky v této práci do 3 částí výcviku.

1. Cvičení s ABC v chráněném vodním prostředí

2. Cvičení s potápěčskou výstrojí v chráněném vodním prostředí

3. Cvičení s potápěčskou výstrojí ve volné vodě

K získání potápěčské kvalifikace je potřeba splnit jednotlivé požadavky, jejichž

nacvičování by mělo být obsahem praktické výuky potápění v kurzu. K splnění

konkrétního úkolu je potřebné správné osvojení si jednotlivých základních dovedností,

z kterých se daný požadavek skládá. Před plněním jednotlivých dovedností je vždy 

nutné si předem osvojit potřebné vědomosti z teoretických lekcí. Pro tuto práci byla 

vybrána pouze taková cvičení, jejichž zvládnutí je esenciální pro konkrétní praktický 

výcvik potápění. Tato práce je mimo jiné určená pro potřeby výuky studentů Fakulty 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, a proto zde nejsou popsané dovednosti, 

které si studenti osvojili již v rámci jiných předmětů, např.: První pomoc a Plavání I až 

III, kde se cvičí dovednosti, které by ve výuce jiné, než na FTVS UK měli být zahrnuty 

do základního výcviku. Jedná se o dovednosti jako například: dopomoc unavenému 

plavci, vytažení postiženého z vody, základy resuscitace a první pomoci atd.

4.1.1  Vybrané dovednosti s ABC v chráněném vodním prostředí

Výuka zpočátku probíhá v chráněném vodním prostředí, kde se cvičenec cítí bezpečně a 

může se tedy víc soustředit na osvojování si nových dovedností. První část výcviku 
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obsahuje trénink se základním potápěčskou výstrojí ABC. Budoucí potápěči se v této 

části výcviku naučí efektivně pracovat s ABC. Dále se naučí chovat bezpečně ve 

vodním prostředí, což je základním předpokladem pro splnění většiny následujících 

úkolů. Od začátku výuky ve vodním prostředí je potřeba, aby cvičenci používali buddy 

systém, a aby dodržovali pokyny instruktora. Dle poznatků získaných při tvorbě této 

práce a jejich následného zpracování byly vybrány tyto dovednosti jako stěžejní pro 

praktickou výuku potápění s ABC v chráněném vodním prostředí.  

 Základní potápěčská signalizace

 Nasazování ABC

 Vyrovnávání tlaku v uších a masce

 Vyfukování šnorchlu

 Plavání s ploutvemi

 Zanořování

 Vstup do vodního prostředí

 Vylévání masky

 Vynoření a vystoupení z vody

4.1.2  Vybrané dovednosti s potápěčskou výstrojí v chráněném vodním 

prostředí

Po zvládnutí bloku výuky věnované se osvojování si dovedností s ABC a dosažení 

potřebných vědomostí instruktor přístrojového potápění začíná u cvičenců s výcvikem 

s kompletní potápěčskou výstrojí v chráněném vodním prostředí. Cvičenec by si měl 

osvojit během tohoto bloku výuky následující základní dovednosti:

 Sestavení a odstrojení potápěčské výstroje

 Nasazení a odkládání výstroje

 Kontrola výstroje před zahájením ponoru, buddy-check

 Vstup do vodního prostředí

 Základní vyvažování a dýchání z přístroje

 Vyjmutí a rozdýchání 2. stupně automatiky

 Nalezení 2. stupně plicní automatiky

 Vylévání masky
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 Dýchání v buddy systému z jednoho přístroje za použití záložního zdroje 

 Vynoření a výstup z vodního prostředí

 Vyvažování, pivoting a hovering

 Sdílení 2. stupně automatiky v buddy systému

 Odkládání a nasazování zátěžového opasku

 Dýchaní z 2. stupně automatiky bez nasazené masky

 Řízený výstup s postiženým pomocí kompenzátoru vztlaku

4.1.3  Dovednosti s potápěčskou výstrojí ve volné vodě

Po ukončení výuky v chráněném vodním prostředí, jsou cvičenci po posouzení jejich 

vědomostí a dovedností instruktorem připraveni na výuky na volné vodě. Volná voda 

nabízí možnost cvičencům zdokonalovat získané dovednosti v obšírnějším prostředí, ale 

také přináší nové formy objektivního a subjektivního nebezpečí. Cvičenec by měl 

absolvovat před udělením kvalifikace minimálně 5 ponorů na volné vodě pro dosažení 

standardu kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P*. Během těchto ponorů by se měly

procvičit všechny dovednosti, které již byly natrénované v chráněném vodním prostředí. 

Norma ČSN EN 14153-2 uvádí parametry praktického výcviku, kde se uvádí, které 

činnosti dle výkladu této normy musí ponor ve volné vodě obsahovat. Jednotlivé 

dovednosti však nebudou v této práci konkrétně charakterizované, protože tato práce se 

zabývá pouze praktickou výukou v chráněném vodním prostředí.
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4.2  Struktura cvičebního listu

Při tvorbě struktury pro cvičební listy byla snaha docílit, aby po jeho zhlédnutí získal 

instruktor ucelený rámec informací k daným cvičením. Frekventantovi by měl 

poskytovat představu o daném cvičení pomocí informací a fotodokumentace, která mu 

má lépe přiblížit popisované cvičení. Pro tuto bakalářskou práci byla navrhnuta

následující struktury cvičebního listu:

Název cvičení: stručný název cvičení.

Cíle cvičení: uvádí očekávaný a zamýšlený výsledek cvičení. V případě, že existuje 

více variant provedení cvičení, uvádí ty, které se budou během výcviku procvičovat.  

Důvod osvojování si cvičení: tato část odpovídá na otázky: Proč se tuto konkrétní 

dovednost učíme? Kdy se při potápění nejvíc využívá?

Popis cvičení: krok za krokem popisuje postup provádění jednotlivých cvičení.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: jednotlivé rady poukazují na pomocné 

typy při učení nebo na nejideálnější podmínky, za kterých se dané dovednosti dají 

naučit. Úroveň zvládnutí cvičení popisuje požadovaný stupeň osvojení si cvičení.

Časté chyby: popisuje frekventované chyby při plnění cvičení nebo věci, kterým 

bychom se během výcviku měli vyvarovat. 



24

4.3 Cvičební listy

4.3.1  Základní potápěčská signalizace

(cvičební list č. 1)

Cíle cvičení: osvojení si základní potápěčské signalizace a zvládnutí její aplikace ve 

vodním prostředí.

Důvod osvojování si cvičení: pro rychlou a účinnou komunikaci ve vodním prostředí,

je potřebné ovládat základní potápěčské signály. Tyto signály pomáhají sdělovat 

základních informace a pomáhají i řešit většinu problémů popř. krizových situací.

Popis cvičení: po zvládnutí potápěčské komunikace nad vodní hladinou se signalizace 

cvičí i ve vodním prostředí. Po každém znaku, který je ukázán, musí následovat 

odpověď od buddyho nebo osoby, na kterou je signál směřován. Jednotlivé signály jsou 

uvedené v příloze č. 1: Základní potápěčská signalizace.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: pokud se odpověď na signál nedostaví

ani na opakované ukázání znaku, znamená to, že osoba, která nekomunikuje, může 

potřebovat pomoc, protože je pravděpodobně v potížích (Holzapfel, 2004). 

Časté chyby: rychlé ukazování znaků, ukazování znaku v úhlu, ze kterého tázaný

nevidí na zobrazovaný signál, neodpovídání na signály, nevyžadování odpovědi na 

signály. V případě používání svítilen ukazování signálu tak, že je tázaný současně 

ozařován do očí světlem či signál vůbec nevidí.  
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4.3.2 Nasazování ABC

(cvičební list č.2)

Cíle cvičení: cvičení je zaměřeno na naučení se správných kroků při nasazování 

základní potápěčské výstroje. 

Důvod osvojování si cvičení: každá příprava před zahájením ponoru obnáší nasazování 

základní potápěčské výstroje. Osvojení si správného postupu usnadní přípravu na ponor.

Popis cvičení: nasazování masky, by mělo předcházet omytí vnitřní strany skla, aby se 

zabránilo jejímu zamlžování během ponoru. Maska se nasadí a případně se přitáhnou

její nastavitelné řemínky tak, aby dobře těsnila. Šnorchl se připevní k pásku masky 

sponou nebo se vsune před ucho, mezi pásek a hlavu. Náustek se drží v ústech zuby. Při 

cvičenci používaném stylu plavání po hladině, by měl být šnorchl kolmo k hladině. 

Ploutve se před nasazením stejně jako chodidla namočí. Špička nohy se zasune nadoraz 

do botičky a poté se přetáhne její patka přes patu nohu.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: sklo masky lze omýt speciálními 

přípravky nato určenými, aby se zabránilo jejímu zamlžování. Můžou se však použít i 

vlastní sliny. Někteří potápěči využívají popel z cigaret nebo přípravky na mytí nádobí 

(při této variantě, je ale potřebné masku před požitím řádně opláchnout). Dobrá 

pomůcka, je neoprenový obal pásku masky, který zabraňuje trhání vlasů.

Časté chyby: přílišné přitažení pásku masky nebo jeho nedostatečné dotažení, požívání 

špatné velikosti ploutví, špatné připevnění a pozice šnorchlu.
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4.3.3  Vyrovnávání tlaku ve středoušním prostoru a v masce 

(cvičební list č. 3)

Cíle cvičení: osvojení si postupů sloužících k vyrovnávání tlaku v středouší a masce, při 

pohybu ve vodním prostředí.

Důvod osvojování si cvičení: změny hloubky ve vodním prostředí vedou ke změnám 

objemu vzduchu v tělních dutinách, ale i v potápěčské masce. Případným zraněním

způsobenými těmito změnami se dá jednoduše předejít včasným a vhodným

vyrovnáváním tlaku vůči okolnímu prostředí.

Popis cvičení: tlak se vyrovnává průběžně během celého ponoru. V případě, že se 

vyskytne bolest během ponoru, je potřeba zastavit a tlak vyrovnat.

Vyrovnání tlaku v středoušním prostoru se dá provést více způsoby. 

 Polknutí slin - jednoduchým způsobem vyrovnání tlaku v středouší je polknutí 

slin.

 Valsavův manévr - používá se při vyrovnávání tlaku ve středouší. Prsty se 

stlačí nos, a fouknutím se vyvine tlak proti němu (URL7).

 Frenzelova technika - používá se při vyrovnávání tlaku v středouší. Zacpe se 

nos a pusa se naplní trochou vzduchu. Zavře se epiglottis a měkké patro se dá do 

neutrální pozice. Poté se použije jazyk jako píst, který tlačí vzduch do zadní 

části hrdla (URL7).

Vyrovnání tlaku v masce se docílí vyfouknutím malého množství vzduchu nosem.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: při nachlazení nebo jiném zdravotním 

stavu, způsobujícím neprostupnost dutin je vyrovnávání tlaku v uších často nefunkční a 

proto se v tomto stavu nedoporučuje provádět potápěčský výcvik. 

Nejčastější chyby: rychlé změny hloubky s ignorováním bolesti způsobené změnami

tlaku, potápění se v špatném zdravotním stavu.
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4.3.4 Vyfukování šnorchlu

(cvičební list č. 4)

Cíle cvičení: cvičení je zaměřeno na zvládnutí vyfukování vody z šnorchlu. 

Důvod osvojování si cvičení: ve většině případů je před použitím šnorchlu potřeba

začít vyfouknutím vody, která se do něj dostala během ponoru nebo při jeho 

nevyužívání na hladině.

Popis cvičení: dovednost se zpočátku cvičí pod vodou na místě. Cvičení je zahájeno

hlubokým nadechnutím a následným zanořením do takové hloubky, aby se vrchní část 

šnorchlu dostala pod vodní hladinu a mohla se tak zaplnit vodou. V momentě, kdy se 

šnorchl zcela zaplní vodou, následuje vynoření tak, aby se jenom jeho vrchní část 

dostala nad vodní hladinu. Poté se silným vydechnutím odstraní nežádoucí voda ze 

šnorchlu. Následný nádech by měl být opatrný a v případě, že v náustku zůstaly zbytky 

vody, se i druhý výdech provádí prudkým vydechnutím. 

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: na začátku učení se dovednosti je 

ideální hloubka vody po ramena cvičence. Po zvládnutí cvičení je možné cvičit 

vyfukování šnorchlu za pohybu, kdy se opakovaně během plavání zanořuje, případně 

provádí různé typy překotů a převratů. Vdechnutí většího množství vody do plic může 

způsobit zdravotní problémy, proto je nutné, aby byla dovednost dokonale zvládnutá. 

Časté chyby: vyfukování šnorchlu v momentě, kdy vrchní část šnorchlu ještě není nad 

hladinou vody, slabé první vydechnutí nebo špatné upevnění šnorchlu. 
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4.3.5 Plavání s ploutvemi

(metodický list č. 5)

Cíle cvičení: zvládnutí používání ploutvového kraulového kopu a seznámení se s 

možností využití ploutvového delfínového kopu.

Důvod osvojování si cvičení: ploutvový kraulový kop se považuje za základní způsob

lokomoce s ploutvemi ve vodním prostředí. Správné používání ploutví pomáhá

efektivněji se pohybovat, šetřit spotřebu energie a ovlivnit tím také minutovou ventilaci 

potápěče.  

Popis cvičení: při potápěčské lokomoci se minimálně využívá práce paží.

Ploutvový kraulový kop vychází z kyčelního kloubu, flexe v koleni je jen minimální, 

nárt zůstává napnutý. Kraulový kop s ploutvemi je pomalejší a ve větším rozsahu než 

plavecký kraulový kop. Špičky ploutví neustále směřují dozadu. Hlavní dopřednou sílu 

vytváří pohyb dolů, pohyb nahoru je odpočinkový (Miler, 1988).

Ploutvový delfíní kop se provádí v poloze na břiše, přičemž plavec kope oběma 

nohama současně. Provedení této techniky je přibližně stejné na hladině i pod vodou. 

Pohyb vychází hlavně z kyčlí, ale do akce jsou zapojeny i břišní a zádové svaly, 

přičemž celkově vypadá tento kop jako delfínové vlnění (Vondrášek, 2011).

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: ploutvoví kraulový kop se na začátku 

doporučuje cvičit u okraje nebo s plaveckou destičkou ve vzpažení v poloze na prsou.

Měkčí ploutve zmenšují u začátečníků časté křeče v chodidlech. V ideálním případě je 

vykonávaný kop klidný a dlouhý (Miler, 1988).

Časté chyby: ploutve se během kopu dostávají nad hladinu, příliš velká flexe v koleni a 

nártu, špičky ploutví směřují dolů, frekvenčně rychlý kop v malém rozsahu pohybu

(Pyš, 1996), časté používání paží k pohybu pod vodou.
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4.3.6 Zanořování

(cvičební list č. 6)

Cíle cvičení: osvojení následujících způsobů zanořování se: zanoření po hlavě, zanoření 

po nohou a delfíního zanoření.

Důvod osvojování si cvičení: lidské tělo a jeho pozitivní vztlak způsobuje, že bez 

zvládnutí techniky zanořování se, se snaha dostat pod vodní hladinu stává fyzicky 

náročná a pro okolní potápěče často nebezpečná.

Popis cvičení: cvičí se v hluboké vodě v následujících variantách.

A) Zanoření po hlavě – kachní zanoření, se provádí, při plavání v horizontální poloze

na hladině. Cvičení je zahájeno nadechnutím a následným prudkým předkloněním trupu 

dolů, téměř do pravého úhlu v bocích. Poté se dolní končetiny zvednou kolmo nad

hladinu, čímž se tělo srovná do vertikální polohy. Tělo je svojí vahou tlačené dolu. Poté, 

co se nohy dostanou zcela pod vodu, začíná záběr nohou (Miler, 1988).

B) Zanoření po nohou: se většinou provádí z místa. Silnými záběry dolních končetin 

se tělo dostane do nejvyšší možné polohy, přičemž lze zapojit i paže. V momentě když 

je těžiště těla nejvýše, následuje vzpažení. Poté se přinoží a špičky ploutví se nasměrují

dolu. Váha vlastního těla způsobí, že se celé tělo dostane pod hladinu (Miler, 1988). 

C) Delfíní zanoření: se provádí z pohybu na hladině. Horní částí trupu se provede 

vyzdvižení těla nad hladinu pomocí první částí delfínové vlny. Poté následuje sklopení 

paží se součastným předklonem trupu přičemž tělo následuje paže. Pomocí paží se 

reguluje hloubka a směr (Miler, 1988).

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: provádí se v dostatečné hloubce. Po 

zanoření při sestupném pohybu je doporučeno frekventantům vyrovnat tlak, viz 

cvičební list č. 3.

Časté chyby: při zanořování po hlavě záběr ploutvemi ještě před jejich zanořením. Při 

svislém zanoření po nohách nedostatečná výška trupu před zanořením. Nebezpečné 

může být následující rychlý sestup bez vyrovnávání tlaku v středoušní dutině. 
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4.3.7 Vstup do vodního prostředí

(cvičební list č. 7)

Cíl cvičení: zvládnutí různých způsobů vstupu do vody. Ze skoků: skok napřed 

roznožmo, skok s přetočením vpřed a z pádů pád do vody nazad. 

Důvod osvojování si cvičení: nejsou-li k dispozici schody nebo mělké místo, je 

potřeba, aby byl potápěč schopen zvládat různé varianty vstupu do vodního prostředí. 

Popis cvičení: každé místo, kterým se vstupuje do vody, se musí napřed zkontrolovat, 

zda je na případný skok nebo pád vhodné a bezpečné. Nasadí se ABC a s buddym se 

domluví pořadí. Při provádění, se od začátku až po zanoření, skoku nebo pádu přidržuje 

maska prsty, aby nebyla tlakem vody stržena. Po vstupu do vody následuje vynoření a 

signalizace buddymu, že je vše v pořádku znamením „OK“.

A) Potápěčský krok se většinou využívá, pokud se musí vstoupit do vody ze 

zvýšeného místa a chce se zmírnit zanoření. Je-li vše v pořádku a buddy je připraven, 

následuje velké vykročení vpřed. V momentě, kdy jsou nohy dostatečně od sebe, 

provede zadní noha mírné odražení směrem vpřed. Poté, co se nohy zanoří pod hladinu,

následuje rychlé snožení, čímž se docílí zpomalení zanoření (PIŠKULA, PIŠKULA, 

ŠTĚTINA, 1985).

B) Skok s přetočením vpřed se provádí tak, že se cvičenec postaví čelně k vodnímu 

prostředí. Poté se provede předklon a odraz vpřed tak, aby způsobil mírné přetočení a

první kontakt s vodní hladinou byl tak proveden lopatkami. Nohy by přitom měly být 

natažené (PIŠKULA, PIŠKULA, ŠTĚTINA, 1985).

C) Pád do vody nazad se provádí po kontrole vodního prostředí, ke kterému se sedí 

zády tak, že se přesune těžiště vzad, aby se tělo převážilo dozadu. Poté se již poloha těla

nemění. Dopad do vody by měl být na zakulacená záda. zanoření (PIŠKULA, PIŠKULA, 

ŠTĚTINA, 1985).

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: místo předpokládaného vstupu se musí 

vždy ještě před samotným vstupem vizuálně zkontrolovat. Při skoku s přetočením 

napřed nám usnadní provedení cvičení sklonění hlavy na hrudník.

Časté chyby: nepřidržování masky, malé nebo přílišné přetočení při skoku 

s přetočením napřed.
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4.3.8 Vylévání masky

(cvičební list č. 8)

Cíle cvičení: zvládnutí odložení masky pod vodou a její následné nasazení s vylitím 

vody.

Důvod osvojování si cvičení: problémy spojené s maskou jako dočasná ztráta její 

těsnosti, zhoršení průhlednosti jejím zamlžením nebo její ztráta pod vodou, musí být 

cvičenci schopni vyřešit tak, že si budou schopni masku kdykoliv pod vodou vylít.

Popis cvičení: dovednost se cvičí zpočátku částečným zalitím masky a po zvládnutí 

předchozích variant za pohybu ve vodním prostředí. Cvičení se po zvládnutí opakuje i 

při výcviku s přístrojem.

 Částečné zalití- po zanoření s nasazenou maskou se oddálí kousek spodního 

okraje lícnice tak, aby do masky vniklo malé množství vody. Přitisknutím 

horního okraje masky, záklonem hlavy a vydechnutím nosem se vniklá voda 

následně odstraní.

 Úplné zalití- po zanoření se oddálí maska od obličeje tak, aby se celá zalila 

vodou. Poté se uchopí lem masky, provede se záklon hlavy a přitiskne se její 

horní okraj k čelu. Následuje rovnoměrné, vydechnutí vzduchu nosem, které 

způsobí, že se voda z masky vylije jejím spodním okrajem.  

 Odložení masky a její znovu nasazení- po zanoření se maska odloží z obličeje. 

Poté se opět přetáhne pásek masky přes hlavu a nasadí se na obličej. Následně se 

postupuje stejně jako při úplném zalití.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: vhodné je si dovednost na začátek 

zkoušet v mělké vodě. Použití šnorchlu cvik v prvních fázích nácviku zjednodušuje.

Vylití masky je potřeba zvládnout tak, aby při jejím vylít v zorníku nezůstávala

prakticky žádná voda.

Časté chyby: nedostatečný záklon hlavy, slabé přitisknutí horního okraje masky k čelu 

nebo nedostatečné vydechnutí vzduchu do masky. Problémy může také způsobovat 

nevhodně zvolená maska.
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4.3.9  Vynoření a vystoupení z vody

(cvičební list č. 9)

Cíl cvičení: zvládnout správný postup při vynořování se a vystupování z vody.

Důvod osvojování si cvičení: nesprávný postup vynoření a výstupu může způsobit 

zbytečné a vážné zranění, kterým je možné jednoduše předejít výcvikem.

Popis cvičení:

Vynoření z vody se provádí po znamení, jsou-li tak cvičenci předem domluveni. Poté je 

zahájen výstup na hladinu plaváním se vzpaženou paží. Poslední část výstupu by měla 

obsahovat postupné vydechování vzduchu a spirálovitý pohyb frekventanta kolem 

vertikální osy. 

Vystoupení z vody se provádí na mělké vodě nebo u kraje, kde je možné se přichytit 

rukama. Po odložení masky se šnorchlem, se vyzují ploutve a vystoupí se z vody.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: paže by při vynořování měla být mírně 

pokrčená, aby v případě nárazu byla schopná účinněji ztlumit kontakt a dlaň by měla 

směřovat vzhůru k hladině, aby se předešlo zranění prsů při kontaktu.

Nejčastější chyby: nesprávná poloha těla při vynořování, příliš velká rychlost vynoření,
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4.3.10 Sestavení a odstrojení potápěčské výstroje

(cvičební list č. 10)

Cíl cvičení: osvojení si správného postupu při sestavování přístroje před ponorem a při 

jeho následném odstrojování.

Důvod osvojování si cvičení: správné sestavení a odstrojení přístroje zvyšuje životnost 

výstroje, zvyšuje naši bezpečnost a šetří čas.

Popis cvičení:

Popis sestavení výstroje

 namočení lahvového popruhu na žaketu

 nasazení žaketu na láhev s možným zavěšením ouška žaketu na ventil láhve

 připevnění žaketu do správné pozice na láhvi jeho nasměrováním proti výstupu 

ventilu láhve

 nadzvednutí žaketu, aby byl ventil láhve ve výši jeho límce a zatažení lahvové 

přezky 

 kontrola upevnění láhve uchopením přezky a límce kompenzátoru žaketu 

s následným nadzvednutím a zatřepáním.

 přišroubování plicní automatiky k ventilu láhve tak, že 2. stupně směřují napravo 

a zařízení pro měření dýchacího média (dále manometr) se středotlakou 

inflátorovou hadicí vlevo  

 přitisknutí sklíčka manometru k láhvi nebo k zemi

 pomalé otevření ventilu láhve nadoraz s následným vrácením o půl závitu zpět

 zapojení středotlaké inflátorové hadice do inflátoru na žaketu a jejich upnutí na 

ramenní popruh žaketu. Zde je možné upnout i manometr v případě že pro něj 

chybí na žaketu spona

 kontrola tlaku vzduchu v láhvi pomocí manometrem a sprchy 2. stupně 

 ověření funkčnosti 2. stupňů

 kontrola nafukování a vyfukování žaketu inflátorem



34

Odstrojení výstroje

 uzavření přívodu vzduchu

 uchopení manometru a vypuštění zbylého vzduchu z automatiky

 odpojení středotlaké inflátorové hadice

 odepnutí automatiky od žaketu

 odšroubování automatiky od láhve

 smotání automatiky

 odepnutí žaketu z láhve

 odložení láhve na určené místo nebo její položením

 vylití vody z žaketu a jeho následné uložení

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: cvičení je potřeba neustále opakovat na 

začátku a konci každé lekce.

Nejčastější chyby: neúplné otevření vzduchového ventilu, nenamočení lahvové přezky,

špatné upevnění automatiky, špatná poloha upevnění žaketu k láhvi, nedůsledné upnutí 

žaketu k láhvi.
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4.3.11  Nasazení a odkládání výstroje

(cvičební list č. 11)

Cíl cvičení: zvládnutí nasazování potápěčské výstroje před ponorem a jejího následného 

odkládání.

Důvod osvojování si cvičení: špatné nasazení přístroje může způsobit zbytečné průtahy 

při nasazování, ale také znepříjemnit samotný ponor.

Popis cvičení:

Nasazení výstroje začíná upevněním zátěžového opasku, bude-li ho potřeba v dané 

lekci. Opasek musí být zapnutý tak, aby jej bylo možné jedním pohybem ruky v případě 

potřeby odepnout. Poté se postaví připravená láhev na místo, kde nehrozí její pád, a kde 

je možné si ji bezpečně nasadit. Povolí se ramenní popruhy a rozepne se prsní a břišní 

přezka. Zkontroluje se, jestli je automatika správně připevněná a jestli je ABC 

připraveno na místě, kde si jej bude moci poté nasadit. Výstroj je možné nasadit ze stoje 

s dopomocí a ze sedu. Ze stoje je láhev přidržována buddym než si frekventant upevní 

žaket stejně jako při variantě ze sedu. Žaketem se převlečou ruce přes ramenní popruhy. 

Zapne a přitáhne se břišní a poté prsní přezka, dotáhnou se ramenní popruhy. Primární 

automatika je vedená přes rameno. Po upnutí všech přezek následuje při nasazování ze 

sedu převalení do vzporu klečmo, z kterého se dá následně lehce postavit. Poté se 

nasadí maska a šnorchl na její levou stranu. Poslední se nazují ploutve.  

Odkládání výstroje se provádí na mělkém místě nebo po vylezení z vody po žebříku, 

kdy je však nutné si napřed odložit ploutve. Na hladině se nafoukne žaket a poté se 

povolí a rozepne hrudní a břišní přezka. Následně se povolí ramenní popruhy a paže se 

vyvléknou z žaketu. Přístroj se poté vytáhne z vody za ventil láhve, přičemž se klade 

důraz na to, aby se při jeho pokládání na zem nepoškodila automatika.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: připravení ABC na vhodné místo, 

může ušetřit zbytečný pohyb s přístrojem. Zpočátku lze využívat dopomoc buddyho při 

zvedání se.  

Nejčastější chyby: povolené nebo překroucené popruhy, špatná velikost žaketu.
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4.3.12  Kontrola výstroje před zahájením ponoru, buddy check

(cvičební list č. 12)

Cíle cvičení: popisuje postup při vzájemné kontrole před zahájením ponoru. Je zde 

popsáno, co všechno a jak by se mělo zkontrolovat.

Důvod osvojování si cvičení: Poslední věc, která se musí provést, než se vstoupí do 

vodního prostředí je vzájemná kontrola výstroje v buddy systému. 

Popis cvičení: v buddy systému se postupně kontrolují tyto části buddyho výstroje.

A) Upevnění láhve- nadzvednutím láhve a pohyby do stran se zkouší, jestli je láhev a 

její přezka řádně upevněná.

B) 1. stupeň- kontroluje se jestli nejsou hadice automatiky zkřížené nebo špatně 

připevněné (bubble check provádíme úplně nakonec ve vodě).

C) Automatika- do jedné ruky se vezme manometr a do druhé 2. stupeň automatiky. 

Zmáčknutím vzduchové sprchy se kontroluje, jestli 2. stupeň správně funguje a změny 

na manometru v láhvi. Poté se provede i zkouška alternativního 2. stupně stejným 

způsobem.

D) Inflátor- zkouší se jestli inflátor správně funguje pomocí krátkého plnění žaketu

vzduchem.

E) Přezky na žaketu- zkouší se jestli jsou pevně dotažené a správně zapnuté.

F) Závaží- vizuálně a manuálně se kontroluje, zda není zátěžový opasek propletený 

s jinou částí výstroje.

G) Bubble check- po vstupu do vodního prostředí se buddy zanoří do malé hloubky, 

jenom tak, aby se 1. stupeň zanořil a dalo se vizuálně zjistit, jestli z něj neuniká vzduch.

H) Znamení- na konci kontroly se ukáže buddymu znamení „OK“, že je vše v pořádku.   

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: při kontrole se všímá, kde má buddy 

upevněný alternativní zdroj dýchacího média. 

Časté chyby: snaha o co nejrychlejší odbytí vzájemné kontroly, kontrola vlastní a ne 

buddyho výstroje, kontrola výstroje bez opravení chyb.
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4.3.13 Vstup do vodního prostředí s přístrojem

(cvičební list č. 13)

Cíl cvičení: zvládnutí různých způsobů vstupu do vody s přístrojem. Ze skoků: skok

napřed roznožmo a z pádů-pád do vody vzad.

Důvod osvojování si cvičení: nejsou-li k dispozici schody nebo mělké místo, je 

potřeba, aby byl potápěč schopen zvládat různé varianty vstupu do vodního prostředí. 

Usnadní se tak vstup do vodního prostředí z člunů, lodí nebo míst s jinými specifiky.

Popis cvičení: každé místo, kterým se vstupuje do vody, se musí napřed zkontrolovat, 

zda je na případný skok nebo pád vhodné, bezpečné a dostatečně hluboké. Po nasazení 

kompletní výstroje se nafoukne žaket a vloží se primární automatika do úst, přičemž se 

přidržuje maska a automatika tak, aby nebylo možné je tlakem vody strhnout. Po vstupu 

do vody následuje vynoření a signalizace buddymu, že je vše v pořádku znamením 

„OK“. Provedení samotného vstupu do vodního prostředí se jinak nijak neodlišuje od 

vstupu do vodního prostředí s ABC (viz cvičební list č. 7)

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: místo předpokládaného vstupu se musí 

vždy ještě před samotným vstupem vizuálně zkontrolovat. 

Časté chyby: nenafouknutí žaketu před vstupem do vody, nepřidržování masky a 

automatiky, zachycení výstroje a neukázání znamení po vstupu do vodního prostředí.



38

4.3.14 Zanoření a dýchání z přístroje

(cvičební list č. 14)

Cíle cvičení: zvládnutí zanořování se s přístrojem a dýchání z něj.

Důvod osvojování si cvičení: špatný postup provedení zanořování s přístrojem může 

způsobit nekontrolovaný sestup nebo neschopnost se zanořit pod hladinu. Správné 

dýchání z přístroje nám prodlouží čas strávený pod hladinou.

Popis cvičení: zpočátku je potřeba si vyzkoušet dýchání z přístroje nasuchu. Napřed se 

cvičení provádí v malé hloubce. Zanoření se provádí po znamení „dolů/sestup“

postupným pomalým vypouštěním vzduchu žaketu. Výstup inflátoru by měl být přitom 

ve vyšší pozici než samotný žaket. Zanoření by mělo být provedeno do následného 

kleku na dně v hloubce, kdy je hlava asi půl metru pod hladinou. Dýchání by mělo být 

od začátku pomalé, hluboké a nepřetržité přičemž se nesmí nikdy během ponoru 

zadržovat dech (Richardson, 1999). Při zanořování s následným sestupem do větších 

hloubek by mělo být tělo potápěče při sestupu v horizontální poloze tak, aby bylo 

možné sledovat prostor před sebou a pod sebou.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: zanoření by mělo být vždy 

kontrolované a po domluvě s buddym. 

Časté chyby: zadržování dechu, rychlé a mělké dýchání, vypouštění žaketu při špatné 

poloze inflátoru, příliš rychlé vypouštění vzduchu.
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4.3.15  Vyjmutí a rozdýchání 2. stupně automatiky

(cvičební list č. 15)

Cíle cvičení: vyjmutí a následné rozdýchání plicní automatiky pomocí vydechnutí nebo 

vzduchové sprchy.

Důvod osvojování si cvičení: dovednost se využije v situacích, kdy pod vodou dojde 

vzduch a bude potřeba využít buddyho zdroj vzduchu nebo po vykopnutí automatiky

z pusy ploutví jiným potápěčem.

Popis cvičení: pod vodou v malé hloubce se vyjme plicní automatika z úst. V tento 

moment nastává situace-bez vzduchu (dále OOA). Dech se však nezadržuje, ale pomalu 

přes rty se propouští bublinky vzduchu, aby se předešlo riziku barotraumat. Poté se

vloží 2. stupeň opět do úst. V tento moment se do ní vdechne část zbylého vzduchu 

z plic nebo se zmáčkne sprcha 2. stupně. To způsobí, že se voda dostane ven z 2. stupně 

a je možné se opět nadechnou bez toho, aby byla vdechnuta voda.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: 2. stupeň drží po vyjmutí z úst tak, aby 

náustek směřoval kolmo dolu a zbytečně z něj neunikal vzduch. Tím lze také zabránit 

tomu, aby se 2. stupeň zalil vodou. 

Časté chyby: zadržování dechu, nadechnutí bez vylití 2. stupně. 
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4.3.16  Nalezení 2. stupně plicní automatiky

(cvičební list č. 16)

Cíle cvičení: opětovné nasazení automatiky po jejím získání pomocí manévru paže

nebo jejím uchopením přes 1. stupeň.

Důvod osvojování si cvičení: během ponoru se lze dostat do situace, kdy je primární 

automatika se vytržena z úst ať už kontaktem s jiným potápěčem nebo jejím 

zachycením o nějaký předmět pod vodou. 

Popis cvičení: pod vodou v malé hloubce se zanoří do pozice klečmo na dně.

A) uchopení manévrem paže se provede tak, že se vyjme automatika z úst a přehodí se 

volně dozadu za rameno. Poté následuje mírné předklonění a uklonění do strany, na 

kterou vychází 2. stupně plicní automatiky. Nataženou paží se provede z předpažení 

celý boční kruh spodem (kraulový záběr). Po dokončení kruhu paží, bude ztracená

automatika mezi dlaní a ramenem. Následně se automatika uchopí a opět rozdýchá.

B) uchopení přes 1. stupeň se trénuje tak, že se uchopí 2. stupeň za začátek středotlaké 

hadice pravou rukou a levou se nadzvedne ze spodu láhev. Vodivým pohybem se projde

po hadici až dozadu na 1. stupeň, aby se vědělo, kde se nachází její začátek. Po

natrénování se vyjme z úst automatika a přehodí se volně dozadu za rameno. Levá ruka 

opět nadzvedne láhev, aby byl 1. stupeň automatiky dostupnější. Poté se nahmatá 

pravou rukou za zády 1. stupeň a začátek středotlaké hadice, která vede k primárnímu 

zdroji. Vodivým pohybem po středotlaké hadici se dojde až k druhému stupni, který lze 

opět používat po jeho rozdýchání.(Richardson, 1999)

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: cvičenec by si měl během výcviku 

vyzkoušet oba způsoby nalezení plicní automatiky. Pro absolvování kurzu stačí, když si

perfektně osvojí tu, která mu bude víc vyhovovat. Při tréninku máme připravený na 

snadno-dosažitelném místě alternativní zdroj.

Časté chyby: zadržování dechu, snaha co nejrychleji najít zatracenou automatiku, což 

může vést k stresové situaci a nezdaru cvičení.
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4.3.17  Dýchání v buddy systému z jednoho přístroje za použití 

záložního zdroje

(cvičební list č. 17)

Cíle cvičení: po simulaci situace, kdy dojde vzduch signalizovat buddymu „nemám 

vzduch“ a přejít na jeho primární zdroj. 

Důvod osvojování si cvičení: v situacích, kdy potápěč z různých důvodů nemá vlastní 

zdroj vzduchu, je potřeba využít získaný výcvik a předejít tak případnému zhoršení 

krizové situace (nouzovému výstupu či dokonce utonutí). 

Popis cvičení: pod vodou v malé hloubce jsou členové buddy týmu naproti sobě. Poté 

cvičenec bez vzduchu odloží svůj 2. stupeň z úst a ukáže buddymu signál „nemám 

vzduch“, poté k němu připlave a uchopí ho pravou rukou za jeho levý ramenní popruh. 

Následně poskytovatel vzduchu uchopí cvičence levou rukou za pravý ramenní popruh. 

Poté mu podá svůj primární zdroj vzduchu, který po jeho rozdýchání používá. Sám si 

poté vezme svůj alternativní zdroj vzduchu. Je důležitý vizuální kontakt ve dvojici a 

malá vzdálenost cvičenců. Další postup pak řídí poskytovatel vzduchu.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: alternativní zdroj vzduchu by měl být 

upevněn tak, aby cvičenci nedělalo problém jeho rychlé použití. 

Časté chyby: zadržování dechu během cvičení, složitě upevněný alternativní zdroj 

vzduchu, rozdílná hloubka cvičenců, trhání 2. stupně automatiky z úst buddymu.
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4.3.18  Vynoření a vystoupení z vody

(cvičební list č. 18)

Cíl cvičení: zvládnout správný postup při vynořování se a vystoupení z vody 

s přístrojem. 

Důvod osvojování si cvičení: nesprávný postup vynoření a vystoupení může způsobit

řadu problémů či dokonce barotrauma, kterým je možné jednoduše předejít výcvikem.

Popis cvičení:

Vynoření z vody by se mělo provádět vždy po znamení a domluvě s buddym. 

Vzpažením pravé paže se chrání potápěč před nárazem o možná tělesa nad ním. Během 

výstupu zachází potápěč s žaketem tak, aby byl stále neutrálně vyvážen a výstup na 

hladinu byl kontrolovaný a uskutečňován pouze prací dolních končetin. Šroubovitým

pohybem kolem vertikální osy se během výstupu kontroluje v posledních metrech 

prostor v místě vynoření. Po vynoření na hladinu se nafoukne žaket.

Vystoupení z vody se provádí na mělké vodě nebo u kraje. V případě, že je poblíž 

mělké místo nebo žebřík, se odloží ploutve a dojde se s přístrojem na souš, kde se poté 

odloží a odstrojí. U výstupu, kdy je k dispozici pouze okraj se na nafouknutém žaketu 

rozepnou břišní a hrudní přezka. Následně se povolí ramenní přezky. Potápěč se poté 

vyvlékne z přístroje a vystoupí z vody. Za asistence buddyho vytáhne přístroj na břeh.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: paže by při vynořování měla být mírně 

pokrčená, aby byla v případě nárazu připravená účinněji ztlumit kontakt s případným 

předmětem na hladině. Dlaň by měla směřovat vzhůru k hladině, aby se předešlo 

zranění prstů při kontaktu.

Nejčastější chyby: zadržování dechu při výstupu, příliš velká rychlost vynoření,

vystupování pomocí žaketu nesprávná poloha těla při vynořování.
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4.3.19  Vyvažování, pivoting a hovering

(cvičební list č. 19)

Cíl cvičení: pomocí pivotingu a hoveringu zvládnout vyvažování ve vodním prostředí.

Důvod osvojování si cvičení: správné zvládnutí vyvažování ulehčuje plavání pod 

vodou, šetří výstroj a zásoby vzduchu a zabraňuje předcházet únavě a nebezpečným 

situacím.

Popis cvičení:

Pivoting (vyvažování na dně): na začátku se sestoupí na dno bazénu do střední 

hloubky a vypustí se vzduch z kompenzátoru vztlaku. Leží se břichem dolu, přičemž se 

o dno bazénu opírá špičkami ploutví. Za stálého pomalého a přiměřeně hlubokého 

dýchání se postupně po malých dávkách připouští inflátorem do žaketu vzduch. Za stálé

opory o špičky ploutví je snaha o docílení takového stavu, kdy se při hlubokém nádechu 

začne tělo pomalu zvedat a při výdechu opět klesat ke dnu (kliky na dně bez použití 

paží).

Hovering (vyvažování v prostoru): se začíná cvičit na dně ve střední hloubce. 

Z výchozí polohy (turecký sed nebo jiná varianta sedů nebo kleků) s vypuštěným 

žaketem se za stálého, pomalého a hlubokého dýchání začíná po malém množství 

přifukovat vzduch inflátorem do žaketu. Vzduch se přifukuje do té doby, než se docílí 

stavu neutrálního vyvážení, kdy ve volném prostoru ve vodě při nádechu tělo stoupá a 

při výdechu klesá, bez toho, aby kontaktovalo dno nebo vodní hladinu.  

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: při sestupu je potřeba vyrovnávat tlak. 

Zpočátku se při cvičení vzduch připouští do žaketu přerušovaně, po každém nádechu a 

výdechu malé množství.

Časté chyby: zadržování dechu v průběhu cvičení, přidávání vzduchu po velkých 

dávkách ve snaze rychle dosáhnout neutrálního vztlaku.
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4.3.20  Sdílení 2. stupně automatiky v buddy systému

(cvičební list č. 20)

Cíl cvičení: po signalizaci „nemám vzduch“ buddymu, přejít pomocí asistence k sdílení 

jeho zdroje vzduchu. 

Důvod osvojování si cvičení: využívá se v situaci, kdy buddy nepoužívá nebo má 

nefunkční záložní zdroj vzduchu. V případě potřeby využití buddyho zdroje musí být 

potápěč schopen na danou situaci zareagovat a pomocí získaného tréninku tento 

problém jednoduše vyřešit sdílením jedné plicní automatiky se svým buddym.

Popis cvičení: pod vodou v malé hloubce se členové buddy týmu přesunou naproti 

sobě. Cvičení je možné provádět v pozici klečmo na dně, či ve vodním sloupci v 

neutrálním vyvážení. Poté cvičenec simulující situaci OOA vyjme svůj 2. stupeň z úst a 

ukáže buddymu signál „nemám vzduch“. Poté k němu připlave a uchopí ho pravou 

rukou za jeho levý ramenní popruh. Následně poskytovatel vzduchu uchopí cvičence 

levou rukou, za pravý ramenní popruh a podá 2. stupeň potápěči v nouzi. Při předávání

2. stupně drží automatiku pevně za hadici u výstupu z 2. stupně. Tělo 2. stupně tak 

zůstává volné a potápěč v nouzi může použít vzduchovou sprchu. Poskytovatel hadici 2. 

stupně během celého cvičení nepouští z ruky. 2. stupeň se střídá po 2 nadechnutích 

v pravidelných intervalech (nevadí nádech navíc). Poté by měl následovat kontrolovaný 

výstup na hladinu.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: během tréninku by měli být oba 

cvičenci ve stejné hloubce, při čekání na zdroj vzduchu se pořád vypouští rty bublinky.

Časté chyby: držení 2. stupně tak, že druhý cvičící nemá možnost přes ruku 

poskytovatele použít vzduchovou sprchu, nerovnoměrné střídání zdroje vzduchu. 
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4.3.21  Odkládání a nasazování zátěžového opasku pod vodou

(cvičební list č. 21)

Cíl cvičení: zvládnutí situace, kdy je potřebné manipulovat pod vodou se závažím.

Důvod osvojování si cvičení: v případech, kdy je při přípravě špatně odhadnuté 

množství potřebného závaží a potápěč je neustále negativním vztlakem tažen dolu nebo 

je závaží špatně umístěné tak, že je nepohodlné, musí být potápěč schopen odložit, 

případně upravit a opět nasadit zátěžový opasek. Toto cvičení se doporučuje cvičit 

pouze na bazéně.

Popis cvičení: na dně se vyfoukne žaket a poté se dá cvičenec do kleku přednožného 

pokrčmo pravou/levou. Zatažením pravé ruky za volný konec opasku se rozepne přezka. 

Poté se levou rukou přechytí volný konec opasku a pravou rukou se uchopí opasek těsně 

ještě před přezkou. V tento moment nemůže být mezi přezkou a pravou rukou žádné 

závaží. Jinak by hrozilo, že vypadne při následném vytažení opasku pravou rukou 

z přezky. Opasek se přeloží přes koleno a závaží se popřípadě upraví. Mezi závažím a 

volným koncem opasku musí být pořád sevřený pásek rukou. Nepotřebné závaží se 

odkládá pomocí přechytávání. Při nasazování se pásek uchopí za konec pravou rukou a 

frekventant se dá do záklonu nebo do horizontální polohy zády dolu tak, aby opasek 

vysel kolmo dolů k tělu po pravé straně cvičence. Poté se opasek půlobratem vlevo 

kolem vertikální osy obtočí kolem těla. V předklonu se poté pohodlně zapne přezka. 

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: neustálé držení opasku za přezku.

Nejčastější chyby: složitě upevněný opasek, uchopení opasku za špatný konec, 

upuštění opasku, hrozba nekontrolovaného výstupu při cvičení ve volné vodě.
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4.3.22  Dýchání z 2. stupně automatiky bez nasazené masky

(cvičební list č. 22)

Cíl cvičení: zvládnutí plynulého dýchání ve vodě z přístroje bez použití masky.

Důvod osvojování si cvičení: po přetržení řemínku nebo kopnutím ploutví do obličeje 

jiným potápěčem se může stát, že potápěč ztratí svojí masku. Proto je důležité, aby 

cvičenec v takové situaci nezpanikařil a zvládl nadále klidně dýchat.

Popis cvičení: pod vodou v malé hloubce si frekventant na znamení instruktora odloží

masku z obličeje. Je-li všechno v pořádku a dýchání nedělá problém, dá cvičenec

instruktorovi znamení, že je vše „OK“ a pokračujeme dále po dobu 1 minuty. Po její

uplynutí dá instruktor frekventantovi předem domluvené znamení (poklepání po rameni, 

zvukový signál), že si může masku opětovně nasadit a vylít.   

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: ideální je cvičení zpočátku provádět 

v kleku na dně. Během cvičení by měl mít cvičenec otevřené oči. Hmatem je potřeba se

ujistit, zdali není maska před nasazením přetočená.

Časté chyby: zadržování dechu během cvičení, nadechování nosem.
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4.3.23  Řízený výstup s postiženým pomocí kompenzátoru vztlaku

(cvičební list č. 23)

Cíle cvičení: zvládnutí situace, kdy musí potápěč pomocí žaketu zvládnout výstup 

s potápěčem, který není schopný ovládat výstup.

Důvod osvojování si cvičení: v případě nouze je potřeba, aby byl potápěč schopný

pomoct postiženému v potížích a byl schopný s ním bezpečně vystoupat na hladinu. 

Popis cvičení: v střední hloubce připlave frekventant k postiženému a případně mu 

pomůže vyřešit jeho problém (nedostatek vzduchu). Poté se cvičenec připraví na výstup 

s postiženým pomocí žaketu tak, že upustí svůj žaket a uchopí postiženého levou rukou 

za jeho pravý ramenní popruh a pravou rukou ovládá oba inflátory, přičemž postižený 

musí mít výrazně pozitivní vztlak a poté provede pokud možno kontrolovaný výstup.

Důležitý je vizuální kontakt s postiženým. Po vynoření nafouknou oba žakety a poté se 

postupuje dle řešení krizových situací.

Rady a požadovaná úroveň zvládnutí cvičení: provádí se stálý a častý trénink

opakování.

Časté chyby: špatné ovládání vztlaku obou žaketů inflátorem.
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5.  Závěr

Po prostudování literatury byly vybrány teoretické pilíře pro tuto práci. Práce vychází ze 

struktury výcvikového systému CMAS, konkrétně z osnovy výcviku pro první 

kvalifikační stupeň a Normy ČSN EN 14153-2. Pomocí odborných dokumentů a 

rozhovorů byl vytvořen seznam dovedností, které splňují tento vybraný teoretický 

rámec. Při studiu odborné literatury bylo nutné přihlížet k stáří publikací, protože 

sportovní potápění je pořád dynamicky rozvíjející se sport s řadou změn v průběhu let.

Postup řešení jednotlivých dovedností byl syntetizován po analýze z různých 

výcvikových systémů. Postup při řešení dovedností byl vybírán tak, aby poskytoval 

cvičenci, je-li to možné více variant provedení cvičení. Jednotlivé cvičební listy by však 

bylo možné obohatit přidáním fotografické přílohy k jednotlivým klíčovým částem 

popisovaného cvičení. 

Dále by bylo možné vytvořit k jednotlivým cvičením kartičky s klíčovými částmi, které 

by si mohli s sebou instruktoři brát jako pomocný materiál na výuku potápění. Dalo by 

se pokračovat seznamem dovedností ve volné vodě, ke kterým by mohly být vytvořené 

cvičební listy. Také by bylo možné přidat zásobník cvičení, pomocí kterých by se 

mohly rozvíjet schopnosti a dovednosti cvičenců v rámci praktického výcviku s ABC a 

s přístrojem. V cvičebních listech by bylo možné popsat ještě víc možností provedení 

cvičení, protože situace pod vodní hladinou je často proměnlivá, a proto neexistuje vždy 

pouze jeden možný způsob vyřešení situace. Čím víc možností řešení situace potápěč 

ovládá, tím rostou jeho zkušenosti a snižuje se možnost nebezpečí při potápění.
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Seznam použitých zkratek

ABC: základní potápěčská výstroj

BS-AC: British Sub-Aqua Club

CMAS: Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques

NAUI: National Association of Underwater Instructors

OOA: „out of air“ stav bez vzduchu

P*: Potápěč CMAS P*

ROH: Revoluční odborové hnutí

SAA: Sub-Aqua Association

SCUBA: self contained underwater breathing apparatus 

SDI: Scuba Diving International

SPČR: Svaz potápěčů České republiky

SPČS: Svaz potápěčů Československa

SSI: Scuba Schools International

Svazarm: Svaz pro spolupráci s armádou

UDI: United Diving International

ÚNMZ: Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

YMCA: Young Men’s Christian Association

ZPS: Zvaz Potápačov Slovenska
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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,



53

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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