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Abstrakt
Název práce:

Vliv specifických podmínek na konfiguraci potápěčské výstroje

Cíle práce:

Cílem této práce je vytvořit ucelený pohled na nejčastěji používané
konfigurace potápěčské výstroje, která je během samotného potápění
ovlivňována specifickými podmínkami a její nejdůležitější části
historického vývoje až po současnost. Zhodnotit vlastnosti nejčastěji
používaných konfigurací.

Metoda:

Pro ucelení informací o konfiguraci potápěčské výstroje byla zvolena
analýza odborné literatury a současných internetových zdrojů, které
souvisí s oblastí potápění. Pro zvolení vhodných potápěčských sestav
bylo použito informací nejen z odborné literatury, internetových
zdrojů, ale i osobních zkušeností doplněných o neformální rozhovory
s potápěči.

Výsledky:

Výsledkem této práce je zhodnocení konfigurací potápěčské výstroje,
kterou ovlivňují specifické podmínky.

Klíčová slova:

Potápění, specifické podmínky, konfigurace potápěčské výstroje,
potápěčská výstroj,

Abstract

The name of the work:

The influence of the specific conditions on the
configuration of diving equipment

The objectives of the work: The aim of this work is to create a comprehensive view of
the most commonly used configuration diving equipment,
during the diving itself affected by specific conditions and
its most important part of the historical development to the
present. The properties the most frequently used
configurations.

Methods:

For the completion of information about configuring
diving equipment has been chosen, the analysis of the
literature and current internet resources which are related
to areas of diving. To select a suitable diving kits were
used informatik not only from literature, internet
resources, but it was also used personal experiences
supplemented by informal interviews with divers.

Results:

The result of this work is an assessment of the
configurations of diving equipment that affect specific
conditions

Keywords:

Diving, specific conditions, dive configuration, dive
equipment
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1 Úvod
Vodní prostředí představuje pro člověka zdroj obživy, trávení volného času, objevování
nepoznaného, získávání nových přátel a v neposlední řadě a to je to nejdůležitější, bez
vody by člověk samotný nemohl ani existovat! Je to jeden z elementů v přírodě, které
jsou důležité pro samotné bytí a bez kterého by na Zemi ani život neexistoval. Člověk,
jakožto tvor zvídavý od samých počátků vodu využíval k různým aktivitám, ať už
samotné plavání, skoky do vody, či plavba v lodích po vodě. Časem člověka začalo
zajímat, co se může pod hladinou nacházet, jací tam žijí tvorové, nebo bylo třeba stavět
různé stavby, které měly své základy pod vodní hladinou. V dobách těchto pro člověka
malých objevů nebylo možné potápět se až za samé hranice lidských sil, jako to
můžeme vidět v této době. Potápěčská technika od svých počátků zaznamenala taková
zlepšení a vynálezy nových přístrojů, že už není tento sport tak nebezpečný, jak to bylo
v dobách dávných, kdy neznalost různých nemocí způsobených potápěním pod vodní
hladinou končila většinou smrtí potápěčů či jejich zmrzačením. Tento sport zaznamenal
takový rozmach v celosvětovém měřítku, že ať se vydáte prakticky na kterýkoliv
kontinent, všude máte možnost se potápět. Ovšem každý vývoj techniky není zadarmo,
a tak potápění řadíme ke sportům, které jsou finančně náročné. Od rekreačního
potápění, které svou výstrojí můžeme zařadit mezi ty „levnější“ formy potápění, až po
například technické potápění či speleologické potápění, kdy k samotnému ponoru
potřebuje potápěč jiné konfigurace výstroje, tzn., že na tyto náročné ponory musí být
připraven z kurzů, které jsou na tyto formy potápění zaměřeny.

Téma mé bakalářské práce mě zaujalo již svým názvem. Jelikož jsem sám rekreačním
potápěčem a nedosahuji takových znalostí, jako profesionální potápěči, kteří za sebou
mají více jak stovky ba i tisíce ponorů, tak mě zajímalo, jaké mohou mít specifické
podmínky vliv na samotnou konfiguraci potápěčské výstroje. Takovéto znalosti není
jednoduché získat a získání jich není otázkou pár ponorů, ale léty získávaných zkoušek
výstroje, předávání zkušeností a vymýšlení nových a nových konfigurací, ne-li i
samotné výstroje. Při tvorbě této práce bylo využito odborné literatury a rad od
zkušených kolegů potápěčů.
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2 Cíle, úkoly a metodologie práce
2.1 Cíle práce
Cílem této práce je vytvořit ucelený pohled na nejčastěji používané konfigurace
potápěčské výstroje, která je během samotného potápění ovlivňována specifickými
podmínkami a jejím nejdůležitějším historickým vývojem až po současnost. Zhodnotit
vlastnosti nejčastěji používaných konfigurací.

2.2 Úkoly práce
Úkolem práce je ucelení informací o konfiguraci potápěčské výstroje s použitím
odborné literatury a webových stránek týkajících se potápění. Pro zpracování informací
byla zvolena analýza z oblasti odborné literatury a současných internetových zdrojů,
které souvisí s oblastí potápění.

2.3 Metodologie práce
Získávání informací pro tuto bakalářskou práci bylo použito studia odborné literatury,
současných internetových zdrojů, osobních zkušeností a při neformálních rozhovorech s
potápěči. Informace, které byly získané, byly zaznamenány do tabulek, z kterých byly
vyvozeny výsledky, jež byly podrobeny diskuzi. Výsledkem by měla, či neměla být
konfigurace výstroje, která by byla moci být použita ve všech specifických podmínkách.
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3 Historie potápění
Historie pronikání pod vodní hladinu není ničím jiným, než takovými dějinami vývoje
potápěčské výstroje a vybavení, díky kterým bylo člověku umožněno překonat bariéry,
které pro ně vytvořila příroda. Byla to touha člověka sestoupit pod vodní hladinu, díky
které se stále vylepšovaly a vylepšovaly potápěčské přístroje. (Dobeš, 2005)
Ovšem nemůžeme přesně říci, kdy došlo k prvním pokusům sestoupit pod vodní
hladinu. Můžeme se jen domnívat, podle jednoho z nejstarších dochovaných nálezů,
který je datován kolem roku 4500 před Kristem, kde se jedná o intarzii z perleti na zdi
v Bysmaya, která znázorňuje scénu z lovu pod vodou. Není jistě nijak důležité
připomínat, že v těchto dobách bylo veškeré potápění prováděno na nádech, což
„potápěči“ v té době trénovali již od útlého věku. (Oyhenart, Mioulane, 2004)
Za zmínku jistě stojí Asyrský reliéf z doby okolo roku 900 let před n. l., jsou na něm
pravděpodobně vyobrazeni muži potápějící se pod vodní hladinou a držící si v ruce
kožený vak. (obr. 1) Jednalo se o kožené vaky, které byly jakýmisi zásobníky vzduchu,
z nichž potápěči dýchali vzduch pod vodou. Výhodou těchto vaků byl jistě fakt, že vak
byl pružný a s přibývající hloubkou docházelo u vaku ke zmenšování jeho objemu
úměrně tlaku, který na něj ve vodním prostředí působil. Tím pádem potápěč dýchal
vzduch o stejném tlaku, který mělo okolní prostředí. Tento vak se svými vlastnostmi
nikterak moc nelišil od dnešních dýchacích přístrojů, pokud tedy pomineme fakt, že
v dnešní době jsou přístroje na daleko vyspělejší úrovni. Ovšem už jen dýchání vzduchu
o stejném tlaku, jako má okolí dělá z tohoto vaku předchůdce dnešních
přístrojů.(Vrbovský, 2004)
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Obr. 1 Asyrský reliéf-potápějící se muži (Dobeš, 2005)

Z dalších dochovaných záznamů je důležité zmínit básníka Plinia, který se ve svém díle
zmiňuje o potápěčích, kteří jsou vybaveni trubicí, která je zakončena plovákem na
konci. Z oblasti Středozemního moře pocházejí záznamy pocházející z období kolem
začátku našeho letopočtu, kdy byly práce pod vodní hladinou tak rozšířeny, že byla
uzákoněna i výše odměny za vykonanou práci v závislosti na dosažené hloubce
prováděných prací. Z mnoha záznamů je patrno, že i sám velký malíř Leonardo da
Vinci se zabýval návrhy potápěčských zařízení. (obr. 2)

Obr. 2 Nákresy Leonarda da Vinci (Dobeš, 2005)
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3.1 Potápěčský zvon (keson)
S postupem času ale člověk nabýval pocitu, že už mu na potápění nestačí pouhé zásoby
vzduchu uchované v plicích nebo v kožených vacích, které si nesl sebou pod vodou.
Zjišťoval, že nošení velkých, plochých kamenů, které mu umožňí dostat se do patřičné
hloubky není také dostačující, a tak začalo přemýšlení nad novými vynálezy, které
umožní potápěči pod vodou zůstat znatelně déle a nebude se muset kvůli zásobě
vzduchu vynořovat nad hladinu. Začaly vznikat zařízení podobné zvonům, které
fungovaly na principu rozměrných nádob, které byly otočené dnem vzhůru a zatížené
závažím tak, aby bylo zajištěno, že se pod vodou nepřevrhnou. Zvony byly zajištěné
lanem či řetězem a takto zpuštěny do potřebné pracovní hloubky. Za předchůdce zvonů
se dají považovat ponořené sudy, které byly zatížené kameny, potápěči se z nich mohli
nadechovat, takovéto využití je známo už z období antiky. (obr. 3)

Obr. 3 Předchůdce zvonů- ponořený sud (Vrbovský, 2004)

Podle dochovaných pramenů byl potápěčský zvon v obvyklém pojetí poprvé úspěšně
vyzkoušen okolo roku 1530. (Vrbovský a kol., 2004)
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Největšího svého rozmachu dosáhly potápěčské zvony v 17. a 18. století. Jejich výroba
stále vycházela z dřevěného profilu, který byl po spodním obvodu zvonu zatížen
olověnou zátěží, nebo byl celý zvon odlit z kovu, případně dřevěný zvon potahovali
pláty olova. Jen ocel a dřevo nebyly jediné materiály, z kterých byl zvon udělán. Jsou
známy i zvony, které byly v podobě skleněných bání a posádku tvořili jeden až tři muži.
Využití potápěčských zvonů pro více lidí bylo čím dál častější. V roce 1680 zažil velký
úspěch Wiliam Phips, když pro potápění použil zvon zásobovaný z hladiny vzduchem
ze sudů, které byly zatíženy a spuštěny pod spodní úroveň zvonu ve vodě. Ze sudu
vedla hadice, která byla propojena se zvonem a tudy přiváděla nový vzduch, který
zlepšoval složení vzduchu ve zvonu. (Dobeš, 2005) Jeho vynález v roce vylepšil
astronom Edmund Halley, který se stal slavný díky kometě, která nese jeho jméno.
Nechal v roce 1690 zkonstruovat zvon, který byl z olova odolávajícího tlaku. Jeho tvar
připomínal komolý kužel se základnou o průměru 2 m a výškou zvonu 1,2 m. Vzduch
byl také dodáván pomocí sudů, které byly umístěny pod spodním okrajem zvonu a
dodávka vzduchu zajištěna pomocí hadic. Při svém pokusu předvedl, že dokáže on a
dalších 5 lidí ve zvonu strávit čas dosahující hodiny a půl pod hladinou řeky Temže.
(obr. 4)

Obr. 4 Halleyův zvon z roku 1690 (Dobeš, 2005)

13

3.2 Potápěčský skafandr
Roku 1715 jiný anglický vynálezce John Lethbridge zkonstruoval zařízení, které bylo
jiným typem zvonu. Zařízení mělo tvar válce, sestrojeno bylo ze dřeva o výšce 2 m
s odpojitelnou zátěží a povrchem pobitým plechem.(obr. 5) Díky tomuto vynálezu
dokázal pobýt pod hladinou celých 36 minut v hloubce 16 m. Zásobou vzduchu mu byl
celý obsah válce. Díky tomuto „skafandru“ se mu povedlo z vraku lodě Slot Her Hooge,
která ztroskotala u břehů Portugalska, vyzvednout 350 zlatých prutů a tisíce mincí.
(Oyhenart, Mioulane, 2004)
Na objevování podmořského světa a v jeho dobývání mají největší podíl potápěči ve
skafandru. V roce 1819 Augustus Siebe vytvořil přilbu s vestou a podpínacím páskem.
Dodávku vzduchu zajišťovala pumpa umístěná na vodní hladině. Ocenění k jeho obleku
ovšem nemůžeme brát jinak, než že byl jen jedním mužem z těch, kteří experimentovali
s velmi podobnými zlepšovacími návrhy ve stejnou dobu. Například John a Charles
Deanovi, se podíleli na obchodu ohledně vyzvedávání věcí ze dna moře a v roce 1823 si
nechali patentovat návrh na protikouřového přístroje pro potřeby hasičů. Jejich záliba ve
vyzvedávání věci z mořského dna je přivedla k vyvinutí dalšího vynálezu, kterým byl
„Deanův patentovaný potápěčský oblek“, skládající se z mohutného obleku potápěče na
ochranu a ocelové helmy s průhledy, jež spočívala na ramenou potápěče. Oblek byl
spojen vzduchovou hadicí vedoucí na hladinu. Potápěč vydechoval spotřebovaný
vzduch přes spodní okraj helmy, bohužel tak to fungovalo, pokud byl potápěč jen ve
vertikální poloze, jelikož když potápěč ztratil pod vodní hladinou rovnováhu a převrhl
se, došlo k zaplnění helmy vodou a potápěč byl v přímém ohrožení života. Jak bylo
v této době zvykem, stále byla snaha inovovat a vylepšovat a tudíž netrvalo dlouho a
Siebe vylepšil Deanův oblek utěsněním helmy klínci a obroubeným opásáním
potápěčského obleku. To zajistilo potápěči větší bezpečí, jelikož byl chráněn proti
pronikající vodě v případě ztráty rovnováhy a vzduch vycházel z helmy přes obrubu
potápěčského obleku. Roku 1840 Siebe znovu vylepšil oblek, tímto vylepšením byl
velmi výkonný výdechový ventil, díky tomuto ventilu se oblek stal celoplošně
vodotěsný, znám jako Siebeho potápěčský zlepšený oblek. (obr. 5) Tento oblek je
přímým předchůdcem dnešních hlubokomořských obleků se vzdušným napájením
z hladiny. (Mountain, 1997)
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Obr. 5 Siebeho potápěčský zlepšený oblek (Dobeš, 2005)

3.3 Začátky teorie potápění
S postupným vývojem potápěčské techniky se začínají postupně objevovat i poznatky o
fyziologii potápění. Robert Boyle vydává v roce 1660 knihu pojednávající o
fyziologických vlastnostech vzduchu, která pojednává o chování zvířat vystaveným
přetlaku. Na jeho práci navazuju v sedmdesátých letech devatenáctého století mořský
biolog, Francouz Paul Bert. Jeho hlavními zkoumanými fakty bylo dýchání letců a
horolezců v nízkém tlaku ve vyšších nadmořských výškách a působení vysokého tlaku
v tlakové komoře. Byl jedním z prvních, který se svou prací zabýval zdravotními
problémy „dělníků- potápěčů“, kteří se účastnili prací v kesonech na stavbách velkých
mostních pilířů a tunelových sekcí. Jak je o kesonech známo, vzduch má zde větší tlak
než vzduch na hladině, a tak po vystoupení z kesonu se u nich projevovaly příznaky
jako bolesti kloubů, ne-li až ochrnutí. Tato choroba byla dříve nazývána jako „kesonová
nemoc“(později dekompresní choroba), protože její příznaky byly částečně popsány
mezi „kesonovými dělníky“. Objevem Paula Berta byl fakt, že zvýšený tlak přímo
15

neovlivňuje živé organismy, ale že škodlivý vliv na životní funkce může mít dýchání
kyslíku pod vyšším tlakem. (Dobeš, 2005)
Nejdůležitějším objevem Paula Berta v roce 1878 byly výsledky z výzkumu v oblasti
dekompresní choroby, že dýcháním stlačeného vzduchu dochází k shromažďování
velkého množství dusíku, který se rozpouští v krevním oběhu a tělních tkáních. Při
náhlém snížení se dusík nestíhá vyloučit z krevního řečiště přirozeným způsobem. Tím
pádem dochází k rozmístění malých bublinek plynu po celém těle, které byly důvodem,
proč tehdejší potápěči a stavební dělníci trpěli bolestmi kloubů. Tento problém vyřešil
Paul Bert tak, že sdělil potápěčům a dělníkům, aby při výstupu na hladinu postupovali
pomaleji, tím došlo k vyloučení bublinek dusíku z krevního řečiště a ostatních tělních
tkání. Tento způsob výstupu na hladinu se projevil zlepšením zdravotního stavu
potápěčů a ke snížení fatálních důsledků této choroby. Bohužel toto doporučení
nedokázalo eliminovat všechny problémy, které potápěče trápily. Na potápěče, kteří se
jakkoliv dlouho potápěli v hloubkách okolo 40 m (130 ft) bylo zjištěno, že dochází ke
zhoršování jejich tělesné zdatnosti vedoucí někdy až ke ztrátě vědomí.
(Mountain, 1997)
Bertova zjištění prakticky aplikoval anglický fyziolog John Scott Haldane. Zabýval se
mechanismem otravy oxidem uhelnatým obsaženým v dýchaném vzduchu. Prováděl
pokusy, při kterých byly žáby vystavované vysokým tlakům a následně tlak rychle
snížíli a pozorovali, jak v poloprůsvitných plovacích blanách žab vznikají a zanikají
bublinky v krevním řečišti. Tyto pokusy byly rovněž prováděny s kozami, výsledky
z těchto pokusů aplikoval na skupině potápěčů z paluby lodi Spanker u ostrova Butu.
Výsledky z těchto pokusů mají zásluhy na tom, že došlo ke zdokonalení potápěčského
vybavení a potápěčských postupů. Díky těmto poznatkům sestavil Haldane první
použitelné dekompresní tabulky, které určovaly maximální délku pobytu v určité
hloubce a správný výstup potápeče. Tabulky během let prošly svým vývojem, ale jejich
základní principy jsou využívaný v některých dekompresních tabulkách dodnes. Díky
Haldanovým objevům došlo k posunutím hloubek potápění k hranici 60 m, což
představovalo dvojnásobku doposud dosahovaných hloubek. (Dobeš, 2005)
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3.4 Přístroje s uzavřeným okruhem
Skafandr, který vynalezl Siebe vnesl do potápění značný pokrok, ale váha obleku a
hadice, které potápěče značně omezovali v pohybu, byli přitěžujícími. Největším
problémem byla stále závislost potápěčů a jejich přístrojů na hladině. Ať to byly zvony
zavěšené na laně nebo řetězu zásobované vzduchem z hladiny, či skafandry, které byly
propojené s hladinou hadicí. Volnějšího pohybu ve vodě se dalo dosáhnout jedině
odlehčením obleku, který by byl vybaven vlastním zdrojem dýchacího média.
(Vrbovský, 2004)
Za kolébku potápění se dá oprávněně považovat Francie. Roku 1863 vynalezli
Francouzi Rouquayrol a Denayrouze potápěčský přístroj zvaný „aerophore“, jehož
konstrukce dovolovala potápění se zásobníkem, celoobličejovou maskou se skleněným
průzorníkem, jež kryla celý obličej.(obr. 6) Aerophore byl vybaven regulátorem, jenž
dodával hadicí do masky tolik potřebný vzduch v množství závislém na okolním tlaku a
na potřebách potápěče. Nevýhodou aerophoru byl fakt, že zásobník na vzduch měl
malou kapacitu, a tak se z něj nikdy nestalo zcela nezávislé zařízení. Doba nebyla ještě
tak vyspělá, aby byla vyrobena láhev na dostatečné množství vzduchu, a tak byl
aerophore přepracován na přístroj závislý na hladině a zásobník mu umožňoval jen
krátké odpojení od hadice, jež přiváděla vzduch. (URL1)

Obr. 6 Aerophore A. Denayrouze a B. Rouquayrola (Vrbovský, 2004)
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V roce 1878 vyvinul Angličan Henry Fleuss nezávislý potápěčský přístroj, který jako
dýchací médium využíval čistý kyslík. Díky použití kyslíku se Fleuss vyhnul velkým a
těžkým, v této dob nedostupným zásobníkům na tlakový vzduch. Pro rozhodnutí
používat kyslík se rozhodl proto, že spotřeba kyslíku se pohybuje řádově okolo jednoho
litru za minutu, zatímco spotřeba vzduchu může činit i desítky litrů. Jeho systém ovšem
brzy ukázal problémy, které způsobuje dýchání kyslíku pod větším tlakem ve větších
hloubkách, o čemž se nevědělo. Fleussův přístroj, který byl zdokonalen byl využíván
během první světové v Royal Navy jako záchranný systém pro únik z ponorek. Tento
přístroj byl složen z měděné tlakové láhve s kyslíkem přiváděným hadicí do dýchacího
vaku. (obr. 7) Potápěč k nádechům a výdechům využívá dvou hadic, jedna na nádechy a
druhá, která usměrňuje výdechy do pohlcovače, kde byly zbaveny oxidu uhličitého.
Zbylý kyslík byl vrácen zpět do dýchacího vaku. Tohoto systému je využíváno až do
dnešní doby, jeho výhodou je, že z přístroje nevycházejí žádné bubliny, které mohou
rušit okolí či prozradit potápěčovu pozici. Dýchání čistého kyslíku je bezpečné pouze
do hloubky okolo 10 metrů, pod touto hranicí dochází k vyvolání prudké otravy
kyslíkem spojenou s rychlým nástupem bezvědomí. (United states navy, 2008)

Obr. 7 Fleussův přístroj s uzavřeným okruhem (URL8)
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3.5 Přístroje s otevřeným okruhem
Touha oprostit se pod hladinou od přívodných hadic se vzduchem následovala i dále.
Pro sportovní potápění je však nejdůležitější vývoj přístrojů, které mají otevřený okruh.
Takovým přístrojem už mohl být Aerophore, bohužel v té době nedokázalo tehdejší
strojírenství vyrobit takové lahve, které by dokázaly pojmout dostatečnou zásobu
vzduchu pro potápění. V dějinách vývoje potápěčských přístrojů se objevil další
významný Francouz, Fernez, jenž sestrojil nezávislý potápěčský přístroj na stlačený
vzduch. (obr. 8) Vzduch byl stlačen do ocelové lahve, z které byl vzduch přiváděn do
redukčního ventilu nacházejícího se na prsou potápěče. Průtok vzduchu byl ovládán
potápěčem podle jeho potřeby do náustku. Potápěč mohl sledovat nastavení na
manometrech redukčního ventilu. Náustek byl zkonstruován tak, že z jedné strany byl
přívod vzduchu a na druhé byl umístěn výdechový ventil pro odvod přebytečného
vzduchu. (Dobeš, 2005)

Obr. 8 Fernezův dýchací přístroj (Vrbovský, 2004)

Fernezův přístroj nabízel jen krátkodobý pobyt pod hladinou a jen v malé hloubce.
V roce 1924 vylepšil Yves Le Prieur Fernezův o ručně ovládaný dávkovač, díky němuž
došlo k lepšímu využití vzduchu napouštěného do celoobličejové masky jen podle
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potřeby. (obr. 9) Zásoba vzduchu, jenž byl uložen v lahvi postačoval asi na čtvrt
hodinové potápění v hloubce 12 metrů. (Vrbovský, 2004)

Obr. 9 Dýchací přístroj Yves Le Prieura (Vrbovský, 2004)

Druhá světová válka byla obdobím, během kterého došlo k výraznému vylepšení
přístroje s otevřeným okruhem. Zdokonalili jej Francouzi Jacques Yves Cousteau a
Emile Gagnan, námořní důstojník a inženýr. Jejich objev v roce 1943 znamenal průlom
v konstrukci dýchacích přístrojů. Vytvořili skutečně nezávislý dýchací přístroj složený
z jedné nebo několika lahví se stlačeným vzduchem a s redukčním ventilem. Po druhé
světové válce přispěli jejich dýchací přístroje systému Cousteau – Gagnan značnou
měrou k rozvoji sportovního potápění na celém světě. Upravili regulátor na dodávku
plynu do auta, díky kterému vznikl vůbec první účinný a bezpečný přístroj s otevřeným
okruhem AQUALUNG (doslova znamená „vodní plíce“). (obr. 10) Celé tajemství jejich
vývoje podmořské volnosti je spojeno s redukčním ventilem. Princip tohoto malého
přístroje funguje tak, že zásobuje potápěče vzduchem pod tlakem okolí. Další z řad
výhod tohoto přístroje je fakt, že potápěč vdechuje vzduch z náustku vrapové hadice
vycházející přímo z redukčního ventilu a nikoli již přes celoobličejovou masku. Od
prvního dne použití těchto redukčních ventilů, byla vyvinuta celá řada jejich generací. S
vyváženými variantami redukčních ventilů (automatik) se potápěč potápí pod vodní
hladinu a objevuje tak svět pod vodou stejně lehce, jako ptáci létají ve vzduchu. Díky
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tomuto jednoduchému a komfortnímu přístroji se rekreační potápění stalo jedním
z nejrychleji se rozvíjejících sportů na světě. (Oyhenart, Mioulane, 2001)

Obr. 10 Dýchací přístroj J. Y. Cousteaua a E. Gagnana (URL9)
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4 Druhy potápění
Důvodů, proč se lidé v této době potápí, je celá řada. Někteří se potápějí za obživou, jiní
z vášně poznávat pro ně doposud nepoznané a jiní pod vodou pracují, je to jejich způsob
živobytí. Potápí se na místa, o kterých se potápěčům na začátku 20. století ani nezdálo.
Potápění je sport, který stále doznává spousty změn, a tudíž se nepřestává vyvíjet.
Nejpočetnější skupinu potápěčů v této době tvoří sportovní potápěči. Sportovní potápění
má mnoho forem. Nejjednodušší formou je tzv. potápění na nádech, které se provozuje
buď bez výstroje, nebo s ABC (maska, ploutve, šnorchl). Potápěči se potápí pouze do
malých hloubek, výjimkou jsou profesionální potápěči, potápějící se do rekordních
hloubek (více jak 100 metrů). (Bukovjan, 2000)
Nejrozšířenější forma sportovního potápění je přístrojové potápění. Využívá se pro něj
především přístrojů s otevřeným okruhem. Pro sportovní potápěče jsou atraktivní
především mořské oblasti, kde nacházejí velmi dobrou viditelnost. Mořské dno je poseté
nesčetným množstvím vraků, které lákají potápěče k jejich návštěvám. Mohou zde vidět
vraky starých lodí, letadel nebo ponorek a vidět nesčetné množství fauny a flóry. Velmi
zajímavé jsou pro potápěče hlavně noční ponory. (Bukovjan, 2000)
Některým potápěčům však tyto „ nenáročné ponory“ nestačí, a potápějí se až na samé
hranice možností. Tato forma potápění nad limity určené sportovnímu potápění se
nazývá technické potápění. Techničtí potápěči se potápí především do velkých hloubek,
jeskyní, a také k vrakům lodí ve velkých hloubkách. (Bukovjan, 2000)
Pod vodní hladinou, kde se nachází stavby vytvořené člověkem, jsou čas od času
potřebné opravy, které nemohou provádět „normální“ potápěči, ale kurzy proškolení
odborníci mající jen dokonalé vybavení. Nazýváme je pracovní potápěči. (Bukovjan,
2000)
Jiná sorta potápěčů se zase potápí z vědeckých či výzkumných důvodů. Podvodní fauna
a flóra si také vyžaduje stejnou pozornost, jaká je věnována té, která se nachází na
souši. Tito potápěči pod vodou pozorují, zachraňují ohrožené druhy živočichů nebo
22

sbírají vzorkové jedince, které pak zkoumají v umělém prostředí. Jejich místa jsou ve
vědeckých týmech. Například při vyšetřování námořních, leteckých či jiných
katastrofách. Napomáhají při odhalování historie vraků, lodí, letadel, ponorek atd. Jejich
pomoc je rovněž důležitá při vyzvedávání cenností z těchto vraků apod. (Bukovjan,
2000)
Tento druh potápění úzce souvisí s tzv. dokumentačním potápěním. K zaznamenávání
událostí pod vodní hladinu využívají potápěči záznamové přístroje jako vodotěsné
fotoaparáty a videokamery. (Bukovjan, 2000)
Posledním druhem potápění, které stojí za zmínku je vojenské potápění, které má velmi
bohatou historii a bezesporu i budoucnost. (Bukovjan, 2000)

4.1 Systémy uspořádání potápěčské výstroje
Potápěčská výstroj je složena z různých komponentů, což dává potápěči velkou
variabilitu, jak si uspořádat výstroj pro svůj ponor. Vše záleží na potápěčových
zkušenostech, možnostech ohledně výbavy, do které je ochoten investovat. Potápění
samozřejmě není ten typ sportu, ve kterém se vyplatí kupovat levné věci. Jde přeci jen o
náš život a naše zdraví, a to by měly být priority, které bychom měli upřednostňovat
před honbou za většími hloubkami, nebo posunováním náročnosti našich ponorů.
Rizika, která potápěč podstupuje pod vodní hladinou, by neměla být za žádnou cenu
ignorována, a tudíž jeho výstroj a její uspořádání musí být na tyto podmínky dokonale
připraveno, v určitých podmínkách je výbava dokonce zdvojena pro minimalizování
případných problémů, které mohou nastat pod vodou. Proto vznikly určité systémy
uspořádání výstroje tak, aby byla tato rizika pod vodou co nejlépe eliminována a
potápěč mohl bez problémů dokončit svůj ponor, pokud to podmínky dovolují, nebo se
bezpečně vynořit na hladinu.
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4.1.1 Systém uspořádání „DIR“
O uspořádání typu „DIR“ můžeme hovořit jako o jediném uznávaném systému, který se
používá beze změn ve výstroji potápěči po celém světě. Zkratka „DIR“ je mezi potápěči
vyznávající tuto filosofii potápění známa jako (Doing it right = dělej to správně). Jsou to
především techničtí potápěči, kteří se potápějí ve všech typech vod, ale hlavně využívají
tohoto propracovaného systému při jeskynním potápění, prozkoumávání vraků lodí, ale
i jiných náročných ponorech. Je to systém uspořádání potápěčské výstroje, který slouží
k minimalizování potápěčovi námahy a především rizik spojených s potápěním. V
„DIR“ systému se využívá konfigurace výstroje typu Hogarth, kterou proslavil její
vynálezce, potápěč Bill Hogarth Main. Tento systém vznikal řadu let při jeskynním
potápění. Cílem tohoto systému bylo vytvořit takové uspořádání výstroje, které by
potápěči zajišťovalo v první řadě bezpečí, které na něj číhalo v nekonečných jeskynních
útvarech daleko od jejich vchodu. V takovémto prostředí není možné dopouštět se
zbytečných chyb, které mohou potápěče stát život. Vše má v sestavě své místo a funkci.
Můžete používat malou láhev a křídlo pro potápění v tropických vodách, stejně jako dvě
láhve s velkým křídlem pro náročnější ponory. Umístění výstroje přímo na popruhy a
absence objemných kapes zajišťuje malý odpor vody. Plavání je tak mnohem snadnější
a také spotřebujete méně vzduchu. Zároveň minimalizujete riziko uvíznutí.
Systémem DIR se neoznačuje pouze konfigurace výstroje, je to určitý styl, kterým je
zajištěno, že ponor bude bezpečnější a na psychický stav potápěče ne tak náročný.
(URL2)

Křídlo a zádová deska
Hogarthiánský systém je založený na zádové desce (backplate) přišroubované k jedné či
dvěma lahvím (obr. 12) a jednomu kusu křídla, které zde plní funkci kompenzátoru
vztlaku.(obr. 13) Podle počtu lahví, jedné nebo tzn. „dvojčat“ se volí velikost křídla, na
kterém jsou lahve uchyceny. Nezbytným záložním prvkem se stává membránový,
trilaminátový suchý oblek. Proč ne neoprenový oblek, bude vysvětleno později.
Zádová deska se upevní na tělo jedním kusem popruhu provlečeným skrze desku tak,
aby byly vytvořeny smyčky pro ramena a pas. Sbíhající se popruhy u pasu jsou spojeny
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kovovou sponou, jaká se používá na zátěžové opasky. Jeden nezbytný popruh zajišťující
zafixování v pátém bodě, aby nedocházelo k popojíždění lahví po zádech, se připevní
naspodu zádové desky a vede v rozkroku k zachycení smyčkou na popruhu vpředu.
Na popruhu jsou obvykle jenom tři D-kroužky, jeden na každém rameně a jeden u pasu
na levé straně. D-kroužky jsou drženy na popruzích kovovými sponkami, které se občas
používají na zafixování závaží na zátěžovém opasku. Čtvrtý D-kroužek je připevněný
vzadu na popruhu, jež vede v rozkroku. Na rozdíl od kompenzátorů vztlaku
prodávaných pod označením jako „žakety“ pro technické potápění, Hogarthiánská
konfigurace nechává místo na hrudi volné bez jakýchkoliv přezek, kapes a dalších
nevhodně vyčnívajících předmětů. Jakékoliv zmíněné prvky umístěné na hrudi mají
jenom tendenci chytat se za okolní prostředí-jakýkoliv kontakt s jeskynní je stejně
nežádoucí asi jako vláčení čehokoliv po korálovém útesu či zachytávání a utržení
visících předmětů z hrudníku například ve vraku. Při analýze tohoto velmi
jednoduchého systému je třeba mít na paměti, že cokoliv umístěné na hrudníku pouze
zachytává vodu, zvětšuje úsilí při plavání a následně vede k větší spotřebě směsi. Jak
vyplyne dál z popisu systému, jakékoliv elementy, jako jsou záložní světla, kapsy na
suchém obleku či dekompresní lahve nezbytné pro daný sestup jsou umístěny, při
horizontálním pohledu, v brázdě vody za rameny kde je další čelní odpor
minimalizován. (URL3)
Potápěč nepoužívá zátěžového opasku. Namísto toho dvě lahve (tzn. „dvojčata) spojené
můstkem (manifold) o objemu 12 a více litrů zajišťují negativní vztlak i pokud jsou
prázdné. Pokud je třeba větší zátěže, lze použít těžší zádové desky vyrobené z
nerezového plechu (stainless steel backplate). Pokud je potřeba ještě více zátěže, mezi
lahve lze přišroubovat k zádové desce olověné závaží ve tvaru písmene V. Odstraněním
zátěžového opasku tak hogarthiánská konfigurace eliminuje nebezpečí náhodné ztráty
opasku, zamotání se do vodící šňůry, zbytečnému odporu vody vlivem velikosti
zátěžového opasku a celkového nepohodlí.
Z podobného důvodu jsou nepřijatelné i neoprenové obleky. Musí být použito
přídavného závaží kvůli charakteristickému vztlaku, jež má neopren blízko hladiny. V
hloubce dojde ke stlačení neoprenu a ztrátě jeho vztlaku (dokonce i předem stlačené
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neopreny, crushed neoprenes, mají stlačitelné bublinky), takže křídla musí být
nafouknuta, aby kompenzovala ztrátě vztlaku. Nafouklá křídla pak způsobují větší
odpor vody, což vede k výdeji více energie. Extra vydaná energie zvyšuje spotřebu
směsi. Zvýšená spotřeba směsi omezuje možnosti potápěče, což následně omezuje
efektivní penetraci a bezpečnost celého týmu při cestě zpět. Tato kaskádovitá série
problémů je typická pro výstroj poskládanou dohromady s osobní zaujatostí. (URL3)

Obr. 13 Zádová deska (URL10)

Obr. 13 Křídlo (URL11)
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Automatiky, hadice
Jelikož se používají nejčastěji „dvojčata“, která mají každá svůj první stupeň je mezi
nimi použit izolační můstek (isolation manifold), který zajišťuje izolaci poškozené
automatiky v případě jejího selhání a tím stálý přívod dýchacího média z obou lahví
(obr. 14). První stupeň automatiky za pravým ramenem zajišťuje dýchací médium
k jednomu druhému stupni na hadici dlouhé cca 205- 230 cm a inflátoru, vedoucího ke
křídlu. Hadice vedoucí od druhého prvního stupně za levým ramenem zajišťuje dýchací
médium druhému stupni na hadici s normální délkou přibližně 60 cm, inflátoru
vedoucího do suchého obleku a vysokotlakému manometru. (URL3)
Primární automatika je umístěna na 205-230 cm dlouhé hadici a vede po pravé straně
kolem kompenzátoru vztlaku pod kanystr s baterií na opasku (nebo pod kapsou na
zátěž) a poté přes levé rameno zezadu kolem krku do úst. Na hadici je karabina pro
připnutí automatiky na ramenní D-kroužek. Záložní automatiku na hadici délky cca 60
cm si pomocí gumičky na náůstku zavěšujeme pod krk. Při plavání v horizontální
poloze tak záložní automatika nevisí, není vláčena někde pod potápěčem bahnem a bez
potíží ji nalezne i v silně zakalené vodě, bez masky a bez světla. Kdyby z automatiky
začal ucházet vzduch, ihned to poznáme. Hadice, vedoucí okolo hlavy, nepřesahují
ramena a nemohou se tak do ničeho zachytit. Při sdílení vzduchu podává potápěč
buddymu pravou rukou rozdýchanou primární automatiku a levou rukou si vezme pod
bradou zavěšenou záložní automatiku. Nemusí octopus hledat nebo vycvakávat či
uvolňovat z různých držáků a buddy dostane vzduch okamžitě – z automatiky, která
funguje. Na řešení krizové situace mají potápěči díky dlouhé hadici dost prostoru a
mohou pohodlně plavat vedle sebe. Dlouhou hadici po vyřešení potíží vrátíme snadno
bez pomoci zpět na místo. (URL 4)
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Obr. 14 Automatiky s hadicemi (URL12)

Manometr
Dříve se potápěči potápěli bez měřících zařízení, takový Bill Hogarth dodnes vyznává
minimalismus a manometr na jeho stage automatikách byste hledali marně. Samozřejmě
DIR potápěči manometr používají (obr. 15). Ovšem z jiného důvodu než by bylo
zřejmé. Slouží k tomu, aby si potápěč překontroloval své vlastní výpočty spotřeby
vzduchu. Odečítají z něj jen tehdy, aby si potvrdili vlastní úsudek. Na manometru
nejsou potápěči závislí, svou spotřebu vzduchu si počítají dopředu podle profilu ponoru.
Manometr vede pod levým ramenem a je opatřen psí karabinou, kterou přichytí
manometr na D- kroužek. Díky tomuto uchycení manometr ve vodě nijak nepřekáží a
potápěč ví přesně, kde ho nalezne. Je omezeno i jeho poškození, kterému je výbava
vystavena například při potápění z lodi, kde není mnoho místa a pokud by se tato
výbava nechávala položena na zemi, může dojít snadno k jejímu poškození. (URL6)
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Obr. 15 Manometr se psí karabinou (URL13)

Maska, ploutve
Masky využívané pro DIR potápění jsou jednoduché, s co největším zorným úhlem.
Využití šnorchlu po potřeby tohoto systému výstroje není, protože šnorchl by překážel
při předávání primární automatiky buddymu. Tato absence šnorchlu se dá vyřešit
zakoupením svinovacího šnorchlu, který je během ponoru uložen v kapse a na pásek
masky se připne až v situaci, kdy je opravdu zapotřebí. (URL4)
Ploutve jsou zde používané z pevné gumy poskytující větší kontrolu v omezeném
prostoru. (obr. 16) Mají mírně negativní vztlak, čímž brání nohám ve zvedání, a protože
jsou vyrobeny z jednoho kusu gumy, jsou maximálně odolné. Ideální proporce jsou,
mírně tuhé, krátký a široký list. Gumové pásky upínající ploutve rády praskají, a proto
se místo nich používají ocelové pružiny, které neprasknou a snadněji se nasazují na
nohu. (URL5)
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Obr. 16 Používaný typ ploutví (URL14 )

Oblek
Suchý oblek (obr. 17) slouží jako záložní kompenzátor vztlaku a zároveň přináší
tepelný komfort i ve studených vodách, což polosuchý oblek nikdy splňovat nemůže.
Jako suchý oblek není vhodný neoprenový, protože ten s přibývajícím tlakem ztrácí svůj
vztlak a právě dobrý vztlak je základem DIR potápění. Pro delší ponory jej potápěči
vybavují P-ventilem pro odvod přes ledviny přefiltrovaného pití ven z těla mimo oblek.
Je dobré, když oblek má velké kapsy na bocích obou stehen s přivázaným lankem, na
který je možné připnout jejich obsah. Na ruce potápěč používá nejčastěji polosuché
rukavice, kterým dává přednost pře suchými. Eliminuje tím situace, které mohou nastat,
kdyby si při ponoru roztrhl suché rukavice a při dekompresních zastávkách by zbytečně
vystavoval ruce chladné vodě. (URL5)
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Obr. 17 Trilaminátový suchý oblek (URL15)

Doplňky
Světlo pod vodou patří mezi podstatné části výbavy. Standardní světla jsou velká a
těžká zařízení, které si potápěč drží v ruce. Pro DIR systémy bylo vyvinuto světlo, které
má svůj zdroj uloženo v pouzdře, respektive takovém kanystru, který je přidělaný na
pravé straně opasku, co nejblíže k zádové desce, aby bylo docíleno co nejlepšího
vyvážení, a zároveň nikde nepřekáželo (obr. 18). Důležité je, aby horní kryt kanystru
byl vyroben z průhledného materiálu, aby bylo vidět, kdyby se dovnitř dostala voda.
Kanystr by měl být z materiálu odolného nárazům. Reflektor světla je nasazen na levou
ruku pomocí Goodmanovy ručky, která umožňuje pohodlně držet světlo a prstům tedy
nebrání nic v pohybu a případné činnosti pod vodou (držení reelu). Světlo jde jednoduše
přendat z jedné ruky na druhou. Hlava světla by měla být vybavena karabinou pro
uchycení na D- kroužek. Důvodem, proč potápěči nosí světlo na levé ruce je
jednoduchý, když nastane situce „Out Of Air“(došel vzduch) nepřekáží vám světlo
v podání primární automatiky vašemu buddymu. Záložní světlo je rovněž také snadno
dostupné. Je připevněno na levém či pravém popruhu pod ramenem pomocí karabiny na
D- kroužek a světlo je fixované gumičkou k popruhu pomocí rozstřižené duše. Mělo by
mít výdrž minimálně jednu polovinu doby ponoru a výkon alespoň 5W. ( URL7)
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Obr. 18 Světlo se zdrojem uloženým v kanystru (URL16)

Hloubkoměr má své místo na pravé ruce (obr. 19). Je to z důvodu, že na levé ruce je
umístěno světlo, kterým si na hloubkoměr posvítíme. Nároky na hloubkoměr jsou, aby
byl jednoduchý, přehledný, spolehlivý. Ukazovat by měl všechny důležité informace,
jako hloubku, maximální hloubku, teplotu vody, čas, rychlost výstupu, ale v žádném
případě by neměl nařizovat dekompresi. (URL5 )
Stejně jako u hloubkoměru, tak i u kompasu je důležité, aby byl jednoduchý, spolehlivý
a dobře čitelný (obr. 19). Může se nosit na levé ruce za světlem. Dobré je, když je
opatřen otočným prstencem s mířidly a ryskou, kterou lze označit stupeň úhlu a podle
toho se vrátit zpět ke břehu. (URL5 )

Obr. 19 Kompas a hloubkoměr (URL17)

Hlavní reel (naviják s lanem) musí mít minimálně 100m provazu, musí se dobře držet.
(obr. 20) Když máš ve stejné ruce světlo, tak nesmí být příliš těžký, aby bylo možné jej
snadno držet co nejdál od těla. Musí být snadno ovladatelný, jednoduchý vzor a žádná
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past na lano mezi klikou a cívkou, rozplétání zamotaného reelu může být velmi
frustrující v hloubce, když čas tiká. (URL5 )
Záložní reel se v jeskyni používá jako reel na „jump“, nebo jako záložní reel při
technickém potápění, nebo reel pro deco bójku. (obr. 20) Nosí se podle určení reelu, v
levé (záložní), nebo pravé kapse (jump), případně na zadním D-kroužku mezinožního
popruhu. Délka lana je minimálně 30m pro jeskyní použití a 24m pro deco bójku.
Mechanismus zablokování reelu je jednoduchý, pouhým zacvaknutím dvoj karabiny do
děrovaného těla reelu a do lana, které z reelu vede. (URL5)

Obr. 20 Hlavní a založní reel (URL17)

Láhev pro argon (obr. 21) se podle velikosti nosí tak, že menší láhev je na levé straně
backplatu, kde je dobře schovaná, nebo větší lahev na levém boku dvojčete. Nemá jen
tepelný význam, ale především bezpečnostní. Zajišťuje poslední zdroj plynu pro záložní
kompenzátor vztlaku (suchý oblek) v případě, že přijdeš o veškeré zásoby plynu v
lahvích na zádech. Z lahve do obleku zajišťuje přísun plynu první stupeň plicní
automatiky se středotlakou hadicí, který je otevírán proti tlaku, nebo má pojistný ventil.
(URL5)
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Obr. 21 Lahev pro argon (URL18 )

Malý nůž bez ostré špičky (obr. 22) má své místo na levé straně opasku, hned vedle
přezky. Je tak dosažitelný oběma rukama a nijak nepřekáží. (URL4)

Obr. 22 Nůž bez ostré špičky (URL19)
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4.1.2

„SIDEMOUNT“ uspořádání výstroje

Sidemount uspořádání výstroje využívá jako svou hlavní přednost uložení lahví na
bocích potápěče (obr. 23), které jsou zavěšené na popruzích připlých k hlavnímu
postroji. Tato konfigurace je oproti systému DIR volná a je na potápěči, jakou využije
variantu obleku a jiných částí výstroje. Sidemount systém je využíván nejčastěji pro
ponory do jeskynních systémů, kde zavěšení lahví po stranách snižuje výškový profil
potápěče a tím i zamezuje riziku poškození výstroje při proplavávání úzkých útvarů
v jeskyni. Zároveň díky tomuto uspořádání má potápěč stále na očích lahve a vidí, zda
nedochází k úniku vzduchu. Každá lahev je vybavena svou automatikou, tudíž potápěč
nejdříve spotřebuje vzduch v jedné lahvi a teprve poté použije druhou. Toto používání
dvojích automatik by například v systému DIR bylo nepřijatelné, jelikož nevíte, zda-li
je druhá automatika ve chvíli, kdy potřebujete přejít na nový zdroj dýchacího plynu
funkční. Na určité vyjímky se používá totožná výstroj jako v systému DIR. Nespornou
výhodou tohoto uspořádání je manipulace s výstrojí, především lahvemi, které nejsou
nijak spojené a na místo ponoru je lze dopravit odděleně. (URL21)

Obr. 23 Uspořádání typu SIDEMOUNT (URL20)
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4.1.3 Rekreační uspořádání výstroje
Uspořádání výstroje pro rekreační potápění je z hlediska konfigurace volné. Nejčastěji
používaným uspořádáním výstroje je použití mokrého neoprenu s žaketem, který slouží
jako kompenzátor vztlaku a upevňuje se na něj monolahev s octopusem (hlavní a
záložní automatika). Díky kapsám, které žaket obsahuje lze eventuelně přidat přídavnou
zátěž, nebo kapsy využít k uskladnění jiných doplňků potřebných pro ponor. Tyto části
výstroje jsou doplněné o potápěčskou ABC (maska, šnorchl, ploutve). (Obr. 24)

Obr. 24 Rekreační uspořádání výstroje (URL22)
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4.1.4 Osobní uspořádání výstroje
Jedná se o uspořádání, které si potápěč naprosto přizpůsobuje dle svého uvážení a
potřeb. Takto sestavená výstroj může obsahovat části systému DIR, které si potápěč
upraví tak, že mu více vyhovují, než jak je dáno v systému DIR. Například otočení lahví
ventily dolů, což umožní lepší přístup k jejich obsluze a zároveň ochrání před
případným poškozením ve stísněném prostoru. Pro lepší ochranu ventilů lze přidělat
hrazdu, která je chrání, jak při ponoru tak mimo vodní prostředí, kde si lahve potápěč
odkládá. Potřeba výstroje, jako je nutná u systému DIR zde odpadá, a tak je jen na
potápěči, jak svou výstroj složí a bude používat.
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5 Specifické podmínky
Při potápění dochází vlivem specifických podmínek k určité variabilitě v možnostech
konfigurace potápěčovi výstroje. Nestejně důležité, jako je správná konfigurace výstroje
je zjištění specifických podmínek, které se v dané lokalitě v dobu, kdy se chystá provést
svůj ponor, vyskytují. Při přípravě ponoru by měly být zváženy všechny aspekty, které
mohou přímo ovlivnit ponor, ať je to způsob dopravy samotného vybavení na předem
určené místo sestupu pod vodní hladinu, množství potřebné výstroje, naplánování
sestupu nebo správná konfigurace výstroje. Potápěči využívající systém „DIR“ mají
v tomto ohledu jistou výhodu oproti potápěčům využívajícím jimi provedenou
konfiguraci výstroje, jelikož v tomto systému je předem dáno, jakou výstroj potápěč
využívá, a tak nemusí dlouze vymýšlet nebo shánět části výstroje, protože mají přesně
danou výstroj a její konfigurace na těle potápěče je neměnná. Ovšem nemá tento systém
jen výhody. Jelikož díky filosofii potápěčů využívajících tento systém platí, že na každý
ponor používají jednu a tu samou výstroj, mohou být i naprosto jednoduché ponory,
které nejsou nijak náročné na množství použité výstroje zbytečně komplikované a pro
potápěče i značně nevýhodné. Pokud není ponor prováděn z místa dobře přístupného
pro začátek ponoru, může být už transport výstroje před samotným ponorem náročnější
na potápěčovu fyzickou kondici, která může zapříčinit pod vodní hladinou případný
problém či poškození některé části výstroje.
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5.1 Použitelnost výstroje v daných specifických podmínkách
Pro zjištění možných konfigurací výstroje byly jako ukázkové vybrány ponory, které se
nejčastěji provádí při potápění širokou potápěčskou veřejností. Jsou to ponory, kde lze
použít různé konfigurace výstroje, které si sami po předchozích zkušenostech potápěč
sestaví, nebo využije rady zkušenějších kolegů, kteří potápěči poradí, aniž by musel
provést desítky ponorů v těch a těch podmínkách, než přijde na to, jakou zvolit
správnou a vyhovující výstroj pro použití ve více podmínkách. Jako specifické
podmínky byly vybrány ponory do 10, 20, 40, 60 a 100m a dále ponory pod ledem, do
jeskyně, v noci, v proudu a horské řece. Tyto ponory byly vybrány zcela záměrně proto,
že je možné v každém ponoru použití rozdílného uspořádání výstroje. Ne na každý
ponor je nutné použít úplně stejnou konfiguraci výstroje, která není nutná, a mohla by
svým způsobem nějak ovlivnit ponor už od jeho počátku, kdy se dopravuje výstroj
k vodě až po samotný ponor. V daných tabulkách jsou vypsané části výstroje, které jsou
používány při potápění, nebyly zde vypsány záměrně úplně všechny, jelikož například
maska, ploutve atd., jsou součástí základní výstroje a používají se ve všech
konfiguracích. Vhodnost částí výstroje, či je méně vhodná, nebo že daná část výstroje
není nutná pro konkrétní ponor, jsou zaznamenány do níže připravených dvou tabulek.

39

Tabulka č. 1
– zaměřena na ponory v závislosti na hloubce, podmínky stabilní (denní ponor, teplota
vody 20 stupňů Celsia, dohlednost 10-20 metrů)
Výstroj

Ponor do

Ponor do

Ponor do

Ponor do

Ponor do

10m

20m

40m

60m

100m

jedna lahev











„dvojčata“











záložní malá lahev











2 samostatné lahve











stage lahev











mokrý neopren











polosuchý neopren











suchý oblek











rukavice











žaket











křídlo











postroj pro lahve





















opasek se závažím











backplate











přídavné závaží











hlavní světlo











záložní světlo











hloubkoměr











kompas











počítač





















sidemount

reel

 -vhodné  - méně vhodné

- není nutné
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Ponor do 10 m
Ponor do 10 m je vhodný především pro výstroj používanou rekreačními potápěči,
jelikož při tomto ponoru není nutná nikterak zvláštní konfigurace výstroje. Potápěč
k tomuto ponoru vystačí dostatečně s jednou lahví, mokrým či polosuchým neoprenem,
žaketem či křídlem, jako kompenzátorem vztlaku doplněným příslušným závažím, které
se hodí k danému kompenzátoru. Pro směr, kterým se chce potápěč pod vodou ubírat
použití kompasu, pro zjištění hloubky, v které se nachází hloubkoměr, nebo tyto
informace může mít v jednom přístroji, kterým lze tyto části výstroje nahradit,
počítačem. Výstroj doplněná samozřejmě o potápěčskou ABC. Tato výstroj je natolik
běžná a rozšířená, že není naprosto žádný problém tuto výstroj sehnat na půjčení v dané
lokalitě, či z hlediska dopravy si jí sám dopravit na místo ponoru.

Ponor do 20 m
Při ponoru do 20 m lze využít naprosto totožnou konfiguraci výstroje jako při ponoru do
10 m. Kapacita dýchacího plynu v 1 láhvi je pro potápěče dostatečná, tudíž není nutné
využívat více jak jednu láhev, pokud není naplánováno pod vodou zůstat delší dobu.

Ponor do 40 m
V tomto ponoru, stejně jako v předchozích, není vyloučeno použití jedné lahve
k provedení ponoru. Potápěč by si musel svůj ponor pečlivě naplánovat a přesně vědět,
jaký čas a v jaké hloubce smí strávit, aby měl dostatek dýchacího plynu na bezpečný
návrat k hladině. Proto je vhodnější použití 2 lahví (dvojčat) spojených můstkem, kde
má potápěč dvakrát takovou zásobu dýchacího plynu pro větší bezpečnost ponoru. Je
možné použití uchycení lahví na bocích potápěče, tzn. sidemount, který ovšem není
mezi potápěči tak rozšířen jako dvě lahve spojené a umístěné na zádech potápěče. Zde
potápěč nevyužívá k uchycení lahví žaket, na který lze přidělat na popruh jednu lahev,
ale křídlo se zádovým platem (backplate), které slouží současně na uchycení lahví na
postroj a také jako závaží. Použití obleku individuální, naprosto dostačující je polosuchý
neopren.
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Ponor do 60 m
Ponor do takovýchto hloubek se často vyznačuje použitím většího množství dýchacího
plynu, proto je zde na místě použití nejlépe dvojčat uchycených na křídle se zádovým
platem nebo dvou samostatných lahví uchycených na bocích potápěče (sidemount).
Pro dekompresní zastávku je využití „stage“ lahve (samostatná lahev s vlastní
automatikou) výhodou, jelikož má potápěč k dispozici dýchací plyn vhodný
k dekompresi. S pomocí popruhu či „psí“ karabiny tuto lahev připne k postroji. Teplota
vody a doba pobytu pod vodou již vyžadují kvalitnější oblek, proto je na místě volba
polosuchého neoprenu či suchého obleku pro potápěčův komfort. Proti prochladnutí
rukou použití rukavic vhodné. Do takovýchto hloubek z hlediska menší propustnosti
světla, kdy komunikace mezi potápěči probíhá výhradně za pomoci světelných znamení
je hlavní a záložní světlo vhodnou částí výstroje.

Ponor do 100 m
Z hlediska konfigurace výstroje se jedná o nejnáročnější ponor z výše uvedených.
Použitá výstroj pro bezpečí ponoru zdvojená, dostatek dýchacích směsí. Použitím jiných
dýchacích směsí než jen vzduchu s obsahem kyslíku 21% dochází k použití jinak
značených a provedených lahví s prvními a druhými stupni automatik pro příslušné
plyny. Použití suchého obleku a rukavic je zabezpečením, že potápěč bude schopen
odolávat ztrátám tepla delší čas. Jako u předchozího ponoru do 60 metrů použití
hlavního a záložního světla více než vhodné. Pro výstup na hladinu připravené „stage“
lahve na dekompresní zastávky nezbytností. Jako zálohu kompenzátoru vztlaku
při protržení křídla během ponoru, může potápěč použít svůj suchý oblek.
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Tabulka č. 2
- Zaměřena na ponory do různých prostředí, které byly vybrány jako ukázkové
- Hloubka 10 m, zbylé podmínky definované v popisu prostředí pod tabulkou č. 2

Výstroj

Pod ledem

V jeskyni

V noci

V proudu

Horská
řeka

mono lahev











„dvojčata“











záložní malá lahev











2 samostatné lahve











stage lahev











mokrý neopren











polosuchý neopren











suchý oblek











rukavice











žaket











křídlo











postroj pro lahve











sidemount











opasek se závažím











backplate





















hlavní světlo











záložní světlo











hloubkoměr











kompas











počítač











reel











přídavné závaží

 -vhodné  - méně vhodné

- není nutné
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Ponor pod ledem
Ponor pod ledem se od ostatních ponorů liší především tím, že konfigurace výstroje
musí být oproti ponorům v teplejší vodě, než jaká se nachází při ponoru pod ledem lépe
technicky zajištěna, protože nejčastějším problémem při takovýchto ponorech bývá
zamrzání výstroje. Ponor pod ledem uskutečněn při teplotě kolem 4 stupňů Celsia,
dohlednosti 5-10 m za denního světla. Proto je na místě, aby výstroj byla vhodná pro
potápění v takto studených vodách a byla zdvojená. Ponor pod ledem lze provést
s monolahví, ovšem lepší než monolahev je použití „dvojčat“, za prvé je dostatečné
množství dýchacího plynu a za druhé, pokud zamrzne jeden první stupeň, potápěč zavře
dotyčný ventil, a stále ještě je k dispozici druhá lahev s dýchacím plynem pro bezpečný
návrat. Proti ztrátě tělesného tepla je nejvhodnější suchý oblek. Lahev či lahve jsou
uchyceny na žaketu, nebo„dvojčata“ na křídle. Pod ledem je důležitá orientace,
nezbytnost naváděcího lana se záložním je samozřejmostí. Dbá se na pevné uchycení,
jak o překážky ve vodě, nebo použití speciálních skob do ledu, na které se lano uváže.
Použití hlavního a záložního světla pro komunikaci pod vodou s ostatními potápěči a
osvětlení ponoru je nezbytné. Pokud je možné před ponorem pro lepší propustnost
světla odklidit případný sníh na ledu, pro zlepšení viditelnosti.

Ponor v jeskyni
Ponory v jeskyni se vyznačují velmi dobrou viditelností a nabízejí úchvatnou podívanou
na tyto útvary vzniklé pod vodou. Teplota vody při tomto ponoru se pohybuje kolem
teploty 20 stupňů Celsia, dohlednost 10-20 m, bez přístupu denního světla.
Speciální typ potápění, kterým jistě jeskyní ponory jsou, vyžaduje zvládnutí
pokročilých technik, připravenost ze strany potápěče, co se týče neznámého prostředí,
kde jediná chyba může být chybou osudovou. Konfigurace výstroje, na které závisí
bezpečnost potápěče pro tyto ponory musí být minimálně zdvojená, protože v těchto
přírodních, či uměle vykonstruovaných jeskynních systémech, kde se potápěč nemůže
během chvíle bez problému vynořit při jakémkoliv problému na hladinu. Základem pro
tyto ponory je dostatek dýchacích plynů, minimálně zdvojené světlo, protože není nic
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horšího, než že se potápěč ocitne v naprosté tmě sám a nic nevidí. Pro orientaci
v jeskyni či jeskynních systémech je důležité značení cesty s pomocí reelu s provázkem.
Nejvhodnější konfigurací pro tento typ ponoru je použití „dvojčat“, které jsou uchyceny
na křídle se zádovým platem a pokud možno otočeny dnem vzhůru, aby potápěč měl
přístup k ventilům pro otevření nebo jejich zavření. Tímto otočením se předejde riziku
nehody, kdy je možné ventily zavadit o strop jeskyně či jinou překážku. Tento problém
lze také vyřešit pomocí uchycení lahví na bocích potápěče, kdy dojde ke snížení
výškového profilu, potápěč může lehčeji proplouvat skalními průrvami a má ventily
lahví dobře pod kontrolou pro kontrolu, jestli správně těsní. Oblek pro ponor je
dostačující polosuchý neopren, doplněný rukavicemi, pro delší a hlubší ponor použití
suchého neoprenu nezbytností. Na hlavu potápěče pro její bezpečnost použití helmy, na
kterou se dají připevnit přídavná světla. Pro delší ponory je použití „stage“ lahví
podmínkou a jejich rozmístění po trase ponoru nezbytností. Používané ploutve jsou
kratší než běžné, kvůli menšímu riziku víření sedimentů, které by přispěly k nulové
viditelnosti. S těmito ploutvemi se používá speciálního kopu, tzn. žabího.

Ponor v noci
Uskutečnění ponoru v noci za teploty vody 25stupňů Celsia, dohlednosti 15m je
proveditelné se základní výstrojí, za použití monolahve, žaketu či křídla, mokrého či
polosuchého neoprenu. Nutností je použití primárního světla, které je nutné mít jištěné
záložním. V noci je komunikace založena na světelných signálech a samozřejmě by bez
světla nebylo pod vodou nic vidět.

Ponor v proudu
Ponor v proudu za denního světla, s teplotou vody 20 stupňů Celsia při dohlednosti 10
m klade na konfiguraci výstroje specifické požadavky. Především je třeba, aby veškerá
výstroj byla řádně uchycena a co nejblíže těla, čímž se zamezí nechtěnému kontaktu se
dnem, či dokonce poškození výstroje. Výstroj zle použít takovou, jaká je používána pro
rekreační potápění například pro ponor do 20 m. Proud může potápěče dosti fyzicky
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vyčerpat, pokud neplave směrem po proudu, v každém případě musí být výstroj
maximálně optimalizovaná z hlediska odporu vodního prostředí, což snižuje nejen
případnou námahu potápěče, ale i případné opotřebení výstroje díky jejímu kontaktu se
dnem a dalšími překážkami. Dostačujícím je použití mokrého či polosuchého neoprenu
s monolahví upevněnou na žaketu.

Ponor v horské řece
Prostředí tohoto ponoru není pro potápěče nikterak náročné na konfiguraci výstroje,
kterou použije. S teplotou vody, která se pohybuje kolem 10 stupňů Celsia, dohledností
5-8 m při denním světle je na místě použití polosuchého neoprenu či suchého obleku
spolu s rukavicemi. Dostačující zásobou dýchacího plynu je monolahev uchycená na
žaketu nebo křídle spolu s odpovídajícím závažím. V případě, že jsou ponory v těchto
horských řekách prováděny v nadmořských výškách od 701 m až po 2500 m je důležité
neopomenout použití jiných tabulek pro nulové a bezdekompresní časy.

46

6 Diskuze
Z výsledků, které byly zaznamenány do výše zmíněných tabulek v odstavci 5.1 vyplívá,
že neexistuje vhodná výstroj, která by mohla být vhodná pro použití naprosto ve všech
typech podmínek. Podíváme-li se na systém DIR, který má striktně dáno, kde jaká část
výstroje má své místo, tudíž nezbývá pro potápěče žádná volba změny, kterou by mohl
na své výstroji provést pro nenáročný ponor (denní světlo, 15m, teplota vody 25 stupňů
Celsia), na který není nutné použití částí výstroje, která není nutná a zbytečně by ho
fyzicky při přepravě na místo vysilovala. Použití této výstroje je vhodnější spíše pro
technické ponory (větší hloubky, potápění pod ledem, jeskynní systémy, atd.), kde je
nutné mít výbavu zdvojenou, či špičkově připravenou a vždy provozuschopnou. Použití
suchého obleku při každém ponoru není nutné, i když zvyšuje potápěčův komfort a
slouží zároveň nouzově jako kompenzátor vztlaku.
Tyto vlastnosti propůjčují tomuto systému jistý punc univerzálnosti pro použití při
všech typech ponorů, ovšem zbytečnost některých částí výstroje tuto univerzálnost dělá
značně těžší a pro některé potápěče i značně nevyhovující. Samozřejmě vynalézavosti
se meze nekladou a určitými úpravami v konfiguraci Hogarth lze docílit takové
konfigurace, která je vhodnější pro potápěče pro snadnější použití výstroje při více
ponorech. Těmito změnami se již přestává jednat o systém „DIR“.
Z hlediska možných úprav v konfiguraci výstroje pro použití ve specifických
podmínkách je použití výstroje pro rekreační potápění vhodnou. Změny, které lze
provádět v sestavení této výstroje jsou velmi variabilní. Použitá výstroj pro rekreační
potápění se ukázala jako dostatečná pro použití téměř ve většině specifických podmínek
uvedených v tabulkách v odstavci 5.1.
Nejvíce použitelné pro tyto specifické ponory je použití monolahve upevněné na křídle
se zádovou deskou nebo s využitím přídavného opasku se závažím, doplněném o
polosuchý neopren, potápěčskou ABC, hloubkoměr, kompas či tyto přístroje ještě
doplnit počítačem, který ukáže dobu ponoru a další nezbytné informace k ponoru, které
jsou zapotřebí. Tato výstroj je naprosto běžná a pro tyto ponory vyhovující. Fyzicky
není náročná na dopravu do místa ponoru a nepředstavuje pro potápěče rizika spojená
s tím, že když si některou část své výstroje zapomene nebo poškodí, není problém
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z hlediska standartizovanosti výstroje tuto chybějící část nahradit jinou. Z hlediska
finanční stránky není pořízení této výstroje vzhledem k pořízení výstroje pro systém
„DIR“, tolik finančně náročné.
Při nevyznávání filosofii systému DIR se pro potápěče naskýtají možnosti, jak si výstroj
sestavit s osobním zaujetím či úpravami konfigurace, jež se používá v DIR systému.
Obrácením lahvím dnem vzhůru, či použitím jakéhokoliv neoprenu či obleku, použitím
pouze monolahve na křídlo se ponory stávají pro potápěče snazšími a mohou si je užít
s menší námahou, která může být už před začátkem ponoru způsobena dopravou
výstroje na místo ponoru.
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7 Závěr
Vypsáním jednotlivých částí výstroje do tabulek vznikl pohled na výstroj, která je
vhodná, méně vhodná, či není nutná pro daný ponor. V tabulkách byly zohledněny
požadavky na ponory, které jsou pro ně specifické, jako je teplota vody, dohlednost,
množství dýchacího plynu pro bezpečný ponor, viditelnost, a také komfort s dopravou
výstroje. Vznikl pohled na konfigurace výstroje, která se dá použít pro různé specifické
podmínky, avšak nedošlo ke zjištění, že existuje pouze jedna konfigurace výstroje, která
by se dala použít úplně pro všechny specifické podmínky. Systém DIR, jako přesně
daný a jejími vyznavači používaný systém konfigurace není vhodný pro použití ve
všech typech specifických podmínek, protože nelze z výstroje odebrat žádnou část
konfigurace. Práce je přínosem pro ostatní potápěče, kterým může být nápomocná při
výběru použitá výstroje na jimi vybraný ponor.
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