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Dobrodružství poznávání 

 

ÚVOD 
Jistě se vám už stalo, že se vznášíte vedle kolmé stěny a vidíte dno, které je hluboko pod 
vámi a chtěli byste se tam podívat. Máte z toho ale obavy, protože nemáte ani zkušenosti ani 
znalosti.  Také jste již mnohokrát slyšeli vyprávět zkušenější potápěče o úžasném potápění 
v noci, kde viděli spousty živočichů, které ve dne sotva zahlédnou.  O tom, jak se dostat 
k těmto zážitkům blíže a neztratit při tom orientaci ve tmě, anebo v kalnějších vodách, vás 
budeme nyní seznamovat v této příručce. Kurz Pokročilý samostatný potápěč (Advanced 
Open Water Diver) je určen k tomu, aby vás to naučil. Poskytne vám znalosti a výcvik, 
abyste mohli získávat další zkušenosti. Kurz je rozdělen na 3 části: Hloubkové potápění, 
Navigace, Potápění v noci a za snížené viditelnosti. 

Hloubkové potápění vyučuje potápění do hloubek 40m v bezdekompresním limitu. 

V Navigaci se naučíte používání přirozené navigace a kompasu, abyste se dokázali vrátit zpět 
k místu vstupu do vody nebo doplavat k libovolnému cíli podle kompasu. 

Potápění v noci a za snížené viditelnosti vás připraví na potápění v podmínkách, kdy je vidět 
na hodně  krátkou  vzdálenost, anebo jen tam, kam dosvítí vaše světlo.
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Výstroj pokročilého potápěče   
 

Výstroj zde uvedená je úmyslně 
uváděna pro náročné podmínky, 
protože když ji máte, můžete 
nepotřebné části v případě lepších 
podmínek odložit, opačný postup 
těžko provedete. 

Výstroj pro pokročilé potápění a její 
konfigurace vychází z osvědčené        
a praxí prověřené technické 
konfigurace.   

A zejména potápěčům, kteří stále 
pracují na svém rozvoji a postupně se 
dostanou k technickému potápění, 
ušetří spoustu peněz a času s nákupem 
nové výstroje. 

Výstroj lze rovněž půjčit 
v potápěčských centrech, ale je třeba 
zvážit, že se budete potápět 
v náročnějších podmínkách. Uvědomte 
si, že na výstroji při pokročilém 
potápění o to víc závisí váš život         
a pouze v případě vlastní výstroje jste 
schopni ovlivnit její kvalitu a údržbu, 
ale především ji budete umět ovládat. 

   

Maska, ploutve 

Na typu masky nezáleží, jediné co musí, je vyhovovat vám. Důležitá je záložní maska nesená 
v kapse obleku nebo kompenzátoru vztlaku. U té je vhodné vyhnout se typům s tenkým 
rámečkem, který rád praská, protože maska nesená v kapse se snadno někde na lodi 
přimáčkne. 

Pro suché obleky se volí těžší ploutve z důvodu snadnějšího udržení nohou ve správné 
poloze. 
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Ochranný oblek + kukla 

Ochranný oblek volíte podle teploty vody, ve které se budete 
potápět. V teplých mořích stačí použít mokrý oblek. 

Pokud zvolíte potápění u nás, tak rozhodně použijete suchý 
oblek - problematika používání suchého obleku se vyučuje    ve 
specializovaném kurzu. Některé suché obleky mají integrovánu 
kuklu na oblek, což zvyšuje její izolační vlastnosti. V extrémně 
chladných vodách lze používat ještě přídavnou kuklu 
z milimetrového neoprenu, kterou si oblečete pod kuklu. 

 

 

 

 

 

 

Rukavice 

Rukavice rovněž volíme podle teploty vody, a to buď mokré, polosuché nebo suché.            
Je důležité si v nových rukavicích vyzkoušet všechny cviky, jestli vám nebrání v jejich 
provedení. 

Lahve 

Velikost lahví volíme podle plánu ponoru, který se řídí podle osobní spotřeby vzduchu          
a hloubky ponoru atd. (viz kapitola plánování ponorů). Dále je třeba vzít v úvahu možnost 
nouzové situace (ztráta vzduchu atd.). Pro ponory na hranici rekreačního potápění je proto 
vhodné volit lahve o velikosti minimálně 15 l. Tato velikost lahví společně s využitím 
Nitroxu vám umožní efektivní využití času na dně v rámci bezdekompresního limitu při 
zachování dostatečné rezervy pro vašeho partnera.  

 

 

V chladných vodách je vhodnější používat lahve 
se dvěma ventily umožňující montáž dvou oddělených 
prvních stupňů regulátorů. 
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Kompenzátory vztlaku  

Protože se zvětšující se hloubkou se neoprenové 
obleky stlačují a ztrácejí vztlak, jsou pro větší 
hloubky potřeba kompenzátory vztlaku s větším 
objemem (cca 18 litrů a více). Nejvhodnějším 
typem pro hloubkové potápění je kompenzátor 
typu křídlo, se zádovou deskou (backplate) 
s nosným postrojem a D kroužky.  

Na tento typ kompenzátoru lze totiž umístit 
většinu výstroje, kterou budete potřebovat a na 
místa, kde vám nebudou vadit a snadno na ně 
dosáhnete. Bederní popruh také slouží k nesení 
zátěže v kapsách, zátěž musí být odhoditelná. 
90% smrtelných nehod rekreačních potápěčů je způsobeno tím, že nedokázali odhodit zátěž.  

Doporučujeme objem křídla pro monoláhev  18–25l, pro 
dvojitou lahev tzv. dvojče  25 – 40l. Je sice pravda,          
že větší křídlo má větší odpor, ale musíte si uvědomit,      
že vás také musí být schopno vynést i s partnerem, který 
ztratil vztlak (někdy i vědomí), bezpečně na hladinu.  

Klasický vestový kompenzátor lze také použít, ale při 
tomto objemu má už poměrně velký odpor a lze do něj 
umístit minimum výstroje. Vestové kompenzátory se hodí 
pro snadné ponory v teplých mořích, na cesty letadlem      
a na dovolenou. Ale pro provádění náročnějších ponorů se 
už příliš nehodí.  

 

Regulátory 

Při hloubkovém potápění v náročnějších podmínkách            
je vhodné používat dva první stupně a dva druhé stupně 
s dobrým výkonem a především nezámrzné. Přičemž hlavní 
regulátor má druhý stupeň na dlouhé hadici (cca 2m) 
s karabinou poblíž druhého stupně, aby bylo možné druhý 
stupeň připnout na postroj. Karabina se uvazuje v takové 
vzdálenosti od druhého stupně, aby z něho potápěč mohl 
dýchat i když karabina zůstane připnutá. Dlouhá hadice 
zvyšuje bezpečnost buddy týmu. Na první stupeň hlavního 
regulátoru se montuje hadice pro kompenzátor vztlaku. 
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Na první stupeň záložního regulátoru se montuje vedle 
druhého stupně ještě tlakoměr a případně hadice pro 
dofukování suchého obleku. Druhý stupeň záložního 
regulátoru s krátkou hadicí se zavěšuje na krk. 

 

 

 

 

 

 

Měřící přístroje 

V dnešní době jsou všechna měřidla integrována                 
do potápěčského počítače. Počítače jsou vyráběny 
v provedení na ruku nebo jako konzolové, přičemž počítač 
na ruce je mnohem dostupnější a lépe se podle něho řídí ponor. Při hloubkovém potápění      
se budete takřka vždy pohybovat na hranicích bezdekompresních limitů, proto je vhodné 
používat počítače s hloubkovými zastávkami (deep stops), nebo jiným algoritmem 
redukujícím mikrobubliny.  

 
V některých potápěčských kruzích se neustále propaguje, že potápěčský počítač je 
zbytečnost, a že je lepší počítat dekompresi z hlavy. Jde to, ale potřebný výcvik a zkušenosti 

dalece převyšují možnosti 
rekreačního potápění. Lze     
se také potápět podle tabulek 
tak, jak to prováděli potápěči 
většinu doby, co se lidé 
potápí. Počítač vám umožní 
plně využít bezdekompresní 
limit a když se budete řídit 
níže uvedenými postupy, 
budete se potápět s únosnou 
mírou rizika.  
 
Proto je to naprosto zbytečná 
diskuse, většina lidí používá 
dnes počítače na zbytečnější 
věci a u rekreačního potápěče 
počítač jednoznačně zvyšuje 
jeho bezpečnost.  
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Nejsou nebezpečné věci, jsou jen nebezpeční lidé a pitomci, potápějícímu se do 70m s 12 l 
lahví několikrát denně, nepomůže nic. Vlastně ano, smrt je totiž ten nejjednodušší způsob, jak 
upozornit, že něco děláte špatně. 
 
 
 
 
 Tlakoměr 
 

Tlakoměr může být v mechanickém provedení s hadicí, který se připíná karabinou k levému 
D kroužku na bederním popruhu. Tlakoměr může být integrován do potápěčského počítače    
a s prvním stupněm být propojený buď hadicí v konzolovém provedení počítače, nebo 
bezdrátově sondou. 

V případě použití sondy je vhodné používat ještě záložní 
mechanický tlakoměr (minimálně vám v něm nedojdou 
baterky). Pokud používáte konzolový počítač, mějte ho vždy 
co nejtěsněji připnutý k tělu, abyste zabránili jeho zaseknutí 
někde na vraku.  

 

Kompas 

Kvalitní kompas je důležitou součástí 
výstroje AOWD potápěče, protože ten musí 
být schopen vrátit se na místo, kde se 
zanořil. Kompasy se buď prodávají 
samostatně, připevněné na konzolový 
počítač nebo i integrované do 
multifunkčního počítače.  

Důležité je, aby kompas měl luminiscenční 
ciferník s velkými dobře čitelnými čísly, 

nezasekával se při naklonění a měl boční čtení, které umožňuje snadnější používání. 

Pokud se rozhodnete používat samostatný kompas, je vhodné odstranit z něho pevný upínací 
pásek a nahradit ho kulatou opletenou gumou, takto lze kompas přesunout na hřbet ruky,    
kde se lépe používá. 

Kompas upevněný na konzolovém počítači má tu výhodu, že vidíte jak azimut, tak hloubku  
a čas najednou. 
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Řezací nářadí 

Do řezacího nářadí řadíme nože, nůžky a různé druhy řezáků a trháků. Potápěčských nožů je 
dnes nepřeberné množství a nůž musí 
především splňovat požadavky na 
schopnost přeřezat silné lano, rybářskou síť, 
utrhnout tenčí drát, sloužit jako páčidlo či 
kladivo. 

 Proto by měl být jeden nůž dostatečně 
velký a z jedné strany se zubatým ostřím, které lépe řeže silná lana. Umístění velkého nože 
na lýtku nohy je nejlepší způsob jak ho ztratit. Mnohem lepší je jeho umístění na stehně, kde 
je i snadněji dosažitelný.  

Nůžky, které se používají ke stříhání 
ocelových sítí nebo lan a drátů, je možné 
umístit na opasek nebo na spodní stranu 
lokte. Podobně lze nosit i řezáky.      

Malý záložní nůž lze rovněž umístit na hadici inflátoru. 

K výběru nožů již jen jedna poznámka – Nekupujte si zbytečně drahé nože, nebudete 
zbytečně riskovat jejich hledáním, když je při ponoru ztratíte.   

 

Reely (cívky navijáky) 

Slouží k vypouštění signální 
bóje, jako pomůcka při 
orientaci na vraku při velmi 
nízké viditelnosti nebo jako 
výstupové lano při nouzovém 
výstupu, kdy nemůžete 
použít původní sestupové 
lano.  

 

 

 

Z tohoto důvodu musí být šňůra dostatečně dlouhá (pro rekreační potápění cca 60 – 80m)      
a pevná.  
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Kvalitní reely se prodávají se šňůrou s jádrem z kevralového vlákna. Tato šňůra se dá 
zakoupit i samostatně. Kvalitní reel je konstruován tak, aby byl co nejjednodušší a 
nedocházelo v něm k zasekávání šňůry.   

Je vhodné mít jeden hlavní reel a potom 
cívku se šňůrou jako pomocný. 

 

 

 

 

 

Signální bóje 

Signální bóje je povinnou součástí výstroje potápěče AOWD 
a musí s ní umět dobře zacházet. 

Protože se např. vrakové potápění často provádí na otevřeném 
moři a v proudech, tak použití bóje při nouzovém výstupu 
volnou vodou  značně zvyšuje šanci potápěče na zahlédnutí  a 
nalezení, protože potápěč vynořivší se ve větších vlnách 
unášený proudem dále od lodi nemusí být na hladině vůbec 
vidět.  

Bóje, pokud se tak dohodnete s posádkou lodě, rovněž 
signalizuje problémy pod vodou. Bóji nosíme v kapse obleku, 
jacketu nebo připnutou na pravém boku zádové desky. 

 Musí být umístěna tak, aby nedošlo k jejímu samovolnému 
rozmotání. Postup vypouštění bóje je popsán dále.  

 

Světla  

Slouží při potápění v noci a za snížené viditelnosti 
k osvětlení a komunikaci mezi potápěči. 

Pro pokročilé potápění je potřeba hlavní světlo, 
minimálně jedno záložní a stroboskop. Někdy se 
ještě používají břehová světla k označení bodu 
vstupu do vody. 

Hlavní světlo – Světlo držené v ruce není pro 
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náročnější potápění vhodné, protože ruce potřebujete k ovládání výstroje, manipulaci a 
komunikaci. Proto se používá hlavice (LED nebo HID) s Goodbodyho rukojetí, která 
umožňuje držet světlo bez ztráty možnosti pracovat rukou, spojená kabelem se zdrojem. 

 Hlavice může být rovněž umístěna na destičce připnuté na předloktí, v tomto případě          
ale musí být snadno odnímatelná v případě zapletení.  

Zdroj je umístěn na lahvi nebo na pravé straně 
bederního popruhu a zajištěn proti posouvání 
sponou. Umístění na opasku klade menší odpor 
při plavání. 

 Výkon světla kolem 10W/ kužel 10° je 
dostačující, zdroj by měl mít dostatečnou 
kapacitu, aby vydržel minimálně celý ponor. 
K hlavici je přivázána karabina, která slouží 
k připnutí hlavice k D kroužku na postroji.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Záložní světlo – jako záložní světlo se používají 
bateriové LED svítilny s výkonem 1 – 5W.  

Svítilna se připíná k prsnímu D kroužku karabinou 
a dole se provleče do gumového kroužku 
navlečeného na popruhu a tím se zajistí proti 
pohybu. 

 Karabina také slouží k připnutí a zajištění před 
ztrátou při jejím používání. Karabinu připnete na 
gumový popruh, kterým máte připnutý počítač, 
světlo nebo tabulku.  
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Stroboskop - slouží k označení sestupového lana při 
špatné viditelnosti nebo bodu vstupu a výstupu.  

Vydává záblesky intenzivního světla, které jsou 
viditelné na velkou vzdálenost. Z druhé strany mívá 
ještě záložní LED světlo. Při potápění v noci v moři 
není vhodné používat stroboskop připnutý na potápěče, 
přitahuje příliš mnoho pozornosti. 

Je rovněž možné používat pomocná světla na bočním 
popruhu masky. Samostatné čelovky držené na hlavě 
pouze gumou jsou vhodné pouze ke ztrátě. 

 

Na nočním potápění se také určitě setkáte s takzvaným 
chemickým světlem. Jsou to plastikové tyčinky,          
ve kterých se po zlomení smíchá chemická tekutina      
a ta začne svítit. Převážně tyto tyčinky svítí intenzivně 
přibližně 2-3 hodiny. Avšak dokážou slabě svítit i po 
12-ti hodinách. Tato světla se používají na označení 
zadní části potápěče nebo na označení vstupu, lana a 
jiných věcí při nočním potápění. 

  

 

Údržba světel 

Nezapomeňte, že všechny typy světel, aby vám dobře sloužily, musí být udržovány. Před 
cestou na ponor nezapomeňte vyměnit baterie nebo dobít akumulátory. U vody už nemusíte 
mít možnost koupit nové baterie. Také je nutné mít ve výbavě náhradní žárovku a těsnící     
O kroužek. Po potápění světlo i akumulátor omyjte sladkou čistou vodou a osušte. 
Nerozdělávejte světlo ani neodpojujte akumulátor, pokud jsou mokré. Dostala by se vám 
voda do kontaktů a mohlo by dojít k poškození svítilny. 

 

Dobře si zjistěte, jestli vaše baterie jsou dobíjecí, než je dáte na nabíječku. V opačném 
případě může dojít i k požáru. Nejčastěji bývají označené „RECHARGEABLE„.  
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Tabulka nebo Wetnotes – slouží k zaznamenání plánu ponoru, případně k záznamům během 
ponoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karabiny 

Pro potápění se používají 
karabiny s posuvným zobáčkem 
(viz. foto). Nikdy nepoužívejte 
karabiny, které se mohou 
samovolně zacvaknout na šňůru. 
Zachytí se ve chvíli, kdy to 
nejmíň potřebujete. 

 

 

 

Nikdy s sebou na ponor nenoste výstroj, kterou nebudete potřebovat.
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Hloubkové potápění 
 

Hloubkové potápění lze rozdělit na dvě části, první v rozmezí hloubky 20 – 30m (což je 
v některých zemích hranice potápění se vzduchem daná zákonem) a druhá v rozmezí           
30 – 40m. Zde už se začínají projevovat narkotické účinky dusíku a rovněž se pohybujete na 
hranici bezdekompresních limitů. Proto se musíte naučit, jak takovéto ponory plánovat          
a provádět, abyste míru rizika spojenou s hloubkovým potápěním snížili na minimum. 

Musíte si rovněž uvědomit, že ponor do 40m v čistém teplém moři na vás bude klást 
mnohem menší nároky, než ponor ve studené vodě přehrady s viditelností 2m. 

Nakonec je třeba si uvědomit, že hloubkové potápění slouží k rozšíření vašich možností        
a dobrodružství v objevování. Sportovní soutěživost, kdo dosáhne větší hloubky s menší 
spotřebou vzduchu, zde nemá co pohledávat. 

 

Rizika hloubkového potápění 

Zatímco v kurzu samostatný potápěč jste se teoreticky seznámili s fyzikálními                         
a fyziologickými zákonitostmi dýchání stlačeného plynu, prakticky jste se mohli seznámit 
pouze s následky barotraumat v případě nehody. 

Při pokročilém potápění se budete již pohybovat v oblasti narkotického působení dusíku,        
a to v oblasti, kde si můžete špatným výstupem způsobit i dekompresní nemoc. 

Narkotické ovlivnění dusíkem – takzvané hloubkové opojení, vzniká sycením nervové tkáně 
dusíkem při vyšším parciálním tlaku. I když se vám to nebude zdát,  už od 30m jsou 
ovlivněny vaše motorické a rozhodovací funkce. To bohužel poznáte, až když musíte v této 
hloubce provádět nějakou složitější činnost. 

Každá osoba je ovlivňována jinak a v jiné hloubce. Uvádí se, že někteří potápěči pociťují 
dusíkovou narkózu již v 18m. Bohužel nejsou účinky ovlivnění stejné u jedné osoby každý 
den. Dusíkové opojení se může projevovat točením hlavy, dezorientací a ve větších 
hloubkách může vést až k bezvědomí. U někoho se může projevovat povznesenou náladou 
(dává dýchat rybám atd.) u někoho naopak pocitem ohrožení. Pokud se u vás dostaví pocity 
dusíkové narkózy, okamžitě začněte vystupovat, s klesajícím parciálním tlakem dusíku 
příznaky ihned odezní.  

Narkotické působení dusíku lze omezit pouze snížením jeho % zastoupení v objemu, a tím      
i jeho parciálního tlaku v dýchané směsi, což v rekreačním potápění umožňuje pouze 
používání Nitroxu (potápění s Nitroxem se vyučuje ve stejnojmenném kurzu). 
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Sycení tkání dusíkem – jak jste se učili již v kurzu Samostatný potápěč, tělesné tkáně se 
se vzrůstajícím parciálním tlakem dusíku více sytí. Sycení a i vysycení každé tkáně je závislé 
za prvé na prokrvení tkáně a za druhé na rozpustnosti dusíku v tkáních. Zjednodušeně si to 
představíte tak, že prokrvení je velikost trubky, která napouští a vypouští nádobu, rozpustnost 
a množství tkání je samotný objem nádoby. 

Často uváděné tukové tkáně (nadváha) jsou tkáně, které se pomalu sytí (ale i vysycují), takže 
toto vás přímo neohrozí, spíše vás ohrozí špatná fyzická kondice, která nutí krev proudit 
rychleji. Nejohroženější tkání je nervový systém, který je vysoce prokrvený a tvořený 
množstvím tuku. A tak jak se tělo nasytí, tak se musí i vysytit. Tkáně, ale snesou částečný 
přebytek dusíku, kdy se netvoří bubliny a není třeba dekomprese. Tuto hranici nám určují 
bezdekompresní limity pro rekreační potápění.  

S tímto vším většina algoritmů v potápěčských počítačích počítá. Bohužel se v posledních 
letech výzkumů ukázalo, že v krevním oběhu lidského těla se vyskytují mikrobubliny 
(pravděpodobně způsobené kavitací v krevním řečišti), které jsou v krvi přítomny téměř 
vždy. Vylučovaný dusík u potápěčů s přesycenými tkáněmi (což se týká i hranice 
bezdekompresního limitu) může způsobit růst těchto mikrobublin, a tím přivodit 
dekompresní nemoc, a to i v případě, kdy se budete přesně řídit počítačem s klasickým 
algoritmem. Mikrobublinami je právě nejvíce ohrožena nervová tkáň. 

Mikrobubliny nelze podceňovat, protože v těle zůstávají poměrně dlouhou dobu a mohou vás 
ohrozit při opakovaném ponoru, kdy se nejprve s narůstajícím tlakem zmenší. To jim umožní  
dostat se  hlouběji do krevního řečiště, usadit se ve vlásečnicích a pak při výstupu růst           
a způsobit dekompresní nemoc.  
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Z těchto důvodů by měl být opakovaný ponor vždy mělčí než předchozí.  

 

Růst mikrobublin se redukuje dvěma způsoby:  

1. prováděním zastávek už od větší hloubky (Deep stops) 

2. zvýšením obsahu kyslíku a snížením obsahu dusíku ve směsi - Nitrox    

Hloubkové zastávky (Deep stops)  

Některé modernější typy potápěčských počítačů je  mají již v dekompresním algoritmu. 
Pokud vlastníte takovýto počítač, vždy používejte hloubkové zastávky (délka zastávky 2 
minuty, z hloubky 39m to budou 2 hloubkové zastávky a potom bezpečnostní zastávka). 
Vystupujte rychlostí 9m/minutu. 

Pokud nemáte počítač s deep stopy,  použijte následující postup. Do poloviny dosažené 
maximální hloubky vystupujte rychlostí 9m/minutu. Od poloviny dosažené hloubky 
vystupujte rychlostí 3m/minutu až dokud po vás počítač nebude požadovat vlastní zastávku. 
Rychlost 3m/ min. je vhodné udržovat tímto způsobem. 

Použijte klasické rozmezí dekompresních zastávek po 3 metrech. Od 21m do 3m. Když vám 
hodnota poloviny vyjde mezi zastávky, použijte nejbližší. Postupem mezi zastávkami strávíte 
asi 30s a zbylých 30s na zastávce.   

 

Nitrox – má výhodu v tom, že obsahuje méně dusíku, a proto méně sytí tkáně.                   
Tělo spotřebovává většinu kyslíku a na jeho místo se vtěsná dusík, který odchází zpět do plic, 
kde je vyloučen. Tímto způsobem dochází k rychlejšímu vysycování tkání a omezení růstu 
mikrobublin. Proto doporučujeme provádět všechny ponory, které budou na hranici 
bezdekompresního limitu s Nitroxem. 
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Nitrox, ale sám o sobě na redukci mikrobublin nestačí.  

Zeptejte se svého instruktora na kurz „Potápěč s Nitroxem“  
 

Dekompresní nemoc ( Decompresion sickness – DCS) - Dekompresní teorie není plně 
exaktní věda a všechno jsou to pouze matematické modely, které se pouze přibližují realitě. 
Proto vám nikdo na světě nezaručí, že i když dodržíte všechna pravidla a pokyny, 
nedostanete dekompresní nemoc. Proto je v rekreačním potápění třeba postupovat 
konzervativněji a získávat zkušenosti.   

Dodržení hloubkových zastávek je pro vyhnutí se dekompresní nemoci důležitější než 
bezpečnostní zastávka v 5 metrech.  

Jedním z nejdůležitějších faktorů omezení rizika vzniku DCS je dostatečná hydratace 
organismu. 

Velkým nebezpečím je rovněž horká sprcha po ponoru v chladné vodě. 

Dalším faktorem je akumulace dusíku v pomalých tkáních po opakovaných ponorech během 
několika dnů. 

Je dobré po několika dnech potápění zařadit volný den, kdy se tkáně zcela vysytí. 

 

Příznaky DCS se začínají projevovat přibližně od 15 minut do 12 hodin po ponoru.  

 

brnění nebo svědění kůže 

skvrny nebo mramorová kůže 

bolesti kloubů 

závratě 

ztráta koordinace 

únava nebo slabost 

snížená citlivost 

ochrnutí 

povrchní dýchání 

křečovitý kašel 

poruchy zraku 

bezvědomí 

bolesti hrudníku 

osobnostní změny 

krvavá pěna v ústech 

křeče 

poruchy dýchání
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Barotrauma plic – Dalším zraněním, které vás může potkat při potápění s přístrojem,           
je barotrauma plic. 

To nastane, když potápěč dýchající stlačený plyn v hloubce zadrží dech a vystoupí na hladinu 
(stačí i z 5m). V tomto případě rozpínající se vzduch v plicích potrhá plicní tkáň a vzduch 
vstoupí do krevního oběhu a dutin těla.  

Rozlišují se 4 druhy barotraumatu plic: 

Vzduchová embolie (AEG) – vzduch se dostal do krevního oběhu a může ho ucpávat 
v různých oblastech. Nejnebezpečnější 
je zastavení prokrvování mozku. 

Příznaky: 

- točení hlavy 
- bolest v hrudi 
- poruchy vidění 
- krvavá pěna v ústech a nose 
- osobnostní změny 
- křeče 
- bezvědomí 
- ztráta koordinace 
- ochrnutí 
- selhání dýchání  

 

 

Pneumotorax – vzduch pronikne z plíce do pohrudnice mezi plící a hrudním košem a způsobí 
zhroucení plíce. Toto poranění vyžaduje okamžitou 
lékařskou pomoc. V případě oboustranného 
pneumotoraxu pacient bez pomoci během několika 
minut umírá. 

Příznaky: 

- rychlé, mělké dýchání 
- ostrá bolest v hrudi 
- zmodralá kůže, rty a nehty 
- rychlý tep srdce 
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Mezihrudní emfyzém – vzduch uniká z plíce do prostoru mezi plícemi poblíž srdce a dýchací 
trubice.  

 

Příznaky: 

- bolest v hrudi, obvykle pod 
hrudním košem 

- obtížné dýchání 
- slabost 
- změna hlasu   

 

Podkožní emfyzém – vzduch uniká z plíce do mezihrudí a putuje pod kůží, kde se vytváří 
vyboulená vyrážka. Při doteku třaská a při odstranění příčiny se vstřebá. 

 

Příznaky: 

- obtížné dýchání a polykání 
- změna zvuku hlasu 
- otoky na tvářích, krku a v horní 

části hrudi 
- pocit praskání při dotyku kůže 

 

 

Protože příznaky dekompresní nemoci a barotauma jsou velice podobné, popisuje je 
medicína jako dekompresní onemocnění (Decompresion illness DCI). 

 

První pomocí v případě DCI je položit na záda, uvolnění 
dýchacích cest, kontrola dýchání, kontrola krevního oběhu (ABC), podávání 100% kyslíku 
(je to to nejdůležitější)            a okamžité zavolání záchranné služby. Nikdy nezvedejte oběti 
nohy, vzduchové bubliny v krvi by se nahrnuly k hlavě.  

Pro tento případ je vhodné absolvovat kurz První pomoci (KPR) a Poskytovatel kyslíku.  
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Podchlazení (Hypotermie)- podchlazení nastává, když teplota těla poklesne pod normální 
teplotu 37°C, když tělo trpí nadměrnými tělesnými ztrátami. Protože se vzrůstající hloubkou 
klesá teplota vody a zároveň s tím klesá i izolační schopnost neoprenových obleků, je nutné 
používat podle teploty  prostředí a hloubky neoprenové obleky vhodné síly, polosuché nebo 
raději suché obleky. Je potřeba používat rukavice a zejména kuklu, a to rovněž s dostatečnou 
silou neoprenu. Cévy na hlavě  totiž nejsou schopny se stahovat (musí udržet teplotu mozku), 
a tak můžete hlavou ztratit až 40% tělesného tepla. Mezi prvotní příznaky podchlazení patří 
nekontrolovatelný třes, narušená schopnost provádět některé činnosti, ztráta obratnosti rukou 
atd.  

Nikdy byste (nejlépe vůbec) neměli nechat dojít sebe nebo partnera dále než na začátek třesu 
a v tomto případě byste měli ponor ihned ukončit. Podchlazení zvyšuje riziko vzniku 
dekompresní nemoci.    

Nadbytek kysličníku uhličitého -  je ve většině případů způsoben úpornou snahou 
nezkušených potápěčů za každou cenu snížit spotřebu vzduchu mělkým dýcháním. Nikdy se 
nesnažte tímto způsobem snižovat spotřebu vzduchu, nadbytek CO2 způsobuje roztažení cév 
a tím rychlejší sycení dusíkem, s tím nástup dekompresní nemoci. Dýchejte jak potřebujete, 
spotřeba se vám časem upraví sama s přibývajícím uklidněním při ponoru. Dýchejte 
zhluboka, nadechujte se bránicí a zhluboka vydechujte. Je lépe vyšší spotřebu vyrovnat 
větším objemem lahve než si způsobit dekompresní nemoc. 

Navíc bylo lékařským výzkumem zjištěno, že nadbytek CO2  vyvolává úzkost a stres. 

Nadbytek kysličníku uhličitého může být rovněž způsoben regulátorem s velkým dýchacím 
odporem, proto je důležité používat pouze kvalitní a udržované regulátory. 

Jasným příznakem je tupá bolest hlavy, zejména po ponoru. 
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Plánování ponorů 

Předběžné plánování pomáhá předejít pořádnému průšvihu. 

Ponory vždy plánujte jako bezdekompresní. A protože vzduch neumožňuje efektivní 
bezdekompresní časy na dně, doporučujeme od hloubek pod 20m používat Nitrox.               
Pro hloubky mezi 30 – 40m používejte Nitrox vždy. Snížené množství dusíku se příznivě 
projeví na ovlivnění narkotickými účinky dusíku. ČPŠ doporučuje pro hloubky pod 30m 
použití Hélia, ale to už je téma pro jiný kurz potápění. 

A protože se budete pravděpodobně pohybovat na hranici bezdekompresního limitu, zvýšené 
množství kyslíku bude příznivěji působit na tvorbu mikrobublin. Volbu Nitroxové směsi 
provádějte podle toho, co jste se naučili v kurzu Nitrox. 
Ve větších hloubkách poroste i vaše spotřeba vzduchu a proto si musíte umět spočítat, jakou 
zásobu vzduchu si berete sebou a kolik bude vaše spotřeba v dané hloubce. Tím předem 
poznáte, jestli lahev kterou si berete bude stačit, a nebo si budete muset zajistit lahev větší.  
 

Výpočet kolik litrů vzduchu obsahuje láhev. 

Objem stlačeného vzduchu v lahvi = objem lahve v litrech x tlak, na který je naplněna        
v barech.  

Pro láhev 12l -   12 litrů x 200 barů = 2400 litrů stlačeného vzduchu v lahvi. 
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Pro láhev 15l -   15 litrů x 200 barů = 3000 litrů stlačeného vzduchu v lahvi. 

Pro láhev 18l -   18 litrů x 200 barů = 3600 litrů stlačeného vzduchu v lahvi. 

Určení hladinové spotřeby vzduchu (HSV) 

Pro určení vaší HSV během ponoru byste měli provést několik ponorů ve stejné hloubce 
s výstrojí, kterou běžně používáte.  Sestoupíte do určené hloubky například 20m 
a zaznamenáte si tlak v lahvi například 190 barů. V hloubce 20m potom plavete 20 minut 
a potom si znovu ještě v hloubce 20m zapíšete tlak v lahvi např. 110 barů. Používáte láhev   
o objemu 15l. 
Hladinovou spotřebu spočítáte 

HSV= ( Tlak na počátku – Tlak na konci) x Objem lahve 

              Čas plavání x Absolutní tlak 

 

            (190 barů – 110 barů) x 15L                =  20 litrů /min. 
                   20 min. x 3 bary 

Výpočet celkové spotřeby plynu 
Vytvoříme profil ponoru pro ponor na hranici bezdekompresního limitu s EAN 32               

do hloubky 37m s časem na dně 20 minut. S lahví velikosti 15L. 

 
Spotřebu v jednotlivých hloubkách spočítáme takto: 
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Spotřeba v 37m = abs. tlak  x HSV x čas 

Spotřebu při výstupu vypočítáme z průměrné hloubky mezi body změn výstupové rychlosti. 
Zde je to 28m mezi dnem a 18m kde je výstupová rychlost 9m/min. a 11m mezi 18m a 3m pro 
bezpečnostní zastávky, kde je výstupová rychlost 3m/min. 

Dále spočítáme spotřebu na bezpečnostní zastávce. 

HSV můžete navýšit podle přírodních podmínek. 

  

1880 L + 152 L + 210 L + 78 L  =  2320 L 

Objem 15 L láhve při tlaku 200 barů je 3000 L, takže se zdá, že je všechno v pořádku. Ale co 
pan Murphy a jeho zlomyslné kousky? Nikdy na něj nezapomínejte, protože on na vás 
rozhodně nezapomene. Proto si teď vysvětlíme jak zvýšit tuto hranici bezpečnosti.  
 

Výpočet výstupového tlaku  

Výstupový tlak je tlak v lahvi, při kterém musíme zahájit výstup k hladině, aby nám zůstala 
rezerva pro případ, že partner ztratí všechen vzduch a musíte vystupovat při sdílení vzduchu. 
V tomto případě se ještě vaše HSV násobí bezpečnostním koeficientem 1,5 ! 
 

Výstupový tlak = objem vzduchu pro výstup x 1,5 x 2              =  1320 =  88 barů 
                                             objem lahve                                           15 
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Když tedy sečtete spotřebu na dně 1880 L a objem pro bezpečný výstup 1320 L je to 3200 L      
a na to 15 L láhev nestačí. Musíte tedy buď použít větší láhev (18 L /3600 L) nebo zkrátit čas 
na dně na 17 minut. 
Protože jste v bezdekompresním limitu, výstup se nemění. 

Výstupový tlak pro láhev 18 litrů je 74 barů. 

Výstupový tlak by nikdy neměl být menší než 40 barů. 

 

Ponor 
 

Vytvořte si profil ponoru. Ponor 
může být víceúrovňový.            
Proto vždy plánujte nejprve hlubší 
část a potom mělčí část.  

Vypočítejte spotřebu plynu a 
výstupový tlak. V případě, že vámi 
nesené zásoby plynu nestačí, 
musíte změnit profil ponoru. 

Pokud to váš počítač umožňuje, 
projděte si plán ponoru v něm. 
Upozorní vás na případnou 
dekompresi, anebo parciální tlak 
kyslíku při použití Nitroxu 
v maximální hloubce. Pokud 
některé hodnoty překročíte, 
naplánujte si kratší čas nebo menší 
hloubku.   

 

 

U hlubších ponorů vždy použijte záložní láhev v hloubce 5m. 
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Provádějte instruktáž před ponorem. Určete si buddy týmy, buddy tým se musí shodnout na 
cílech ponoru. Cíle ponoru nesmějí přesahovat možnosti jednotlivých členů buddy týmu. 

Zopakujte a ujasněte si postup při ztrátě partnera. 

Připravte si plán pro nouzové situace (budou probírány dále).  

Připravte si plán zvládnutí nehody. 
Mějte vždy připravený kyslíkový 
dýchací přístroj a lékárničku.  

Do plánu musíte rovněž zahrnout 
předpokládané podmínky – umístění 
lokality, možnost proudu, viditelnost, 
počasí. Na základě všech těchto 
podmínek si s partnerem určete, jakou 
výstroj pro ponor využijete. 

Pokud s tímto ještě nemáte zkušenosti, 
zeptejte se svého instruktora nebo 
vedoucího potápění.  

 

 

Plán zvládnutí nehody  

Neznamená jen mít u sebe lékárničku a kyslíkový přístroj. Je třeba je také umět používat, 
proto by měl být každý potápěč vycvičen v poskytování první pomoci.  

V kurzu KPR – První pomoci vás instruktor obeznámí s nejnutnějšími postupy při 
poskytování první pomoci           a podání kyslíku. Rovněž vás seznámí s postupy záchrany 
potápěče v různých podmínkách. 
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Plán zvládání nehody musí obsahovat telefonní čísla nejbližší záchranné služby. V rámci 
plánu je třeba rovněž dohodnout komunikaci s posádkou lodi. 

 

Ztráta plynu 

 k tomu, že potápěči dojde vzduch, by mělo dojít pouze v případě poruchy výstroje nebo 
nějakých potíží v průběhu ponoru (např. ocitnutí se v silném proudu nebo uvíznutí na vraku, 
kdy se vlivem zvýšené námahy a stresu prudce zvyšuje spotřeba), protože zodpovědný 
potápěč zná svou spotřebu, plán ponoru a pravidelně sleduje hodnotu tlaku v lahvi. 

 

V případě ztráty vzduchu zahájíte sdílení vzduchu s partnerem a ihned zahájíte výstup 
k hladině za dodržení všech podmínek výstupu. Na hladině vždy nafoukněte kompenzátor 
ústy. 

 

Pokud nastane situace, že vám nemá kdo 
poskytnout vzduch, okamžitě zahajte výstup     
a buďte připraveni odhodit vaši zátěž, když to 
nepůjde jinak.  

V tomto případě nikdy nevyndávejte druhý 
stupeň regulátoru z úst. Když se totiž při 
výstupu sníží okolní tlak, zbylý vzduch v lahvi 
vám ještě poskytne několik nádechů cestou 
k hladině. Dýchání vám rovněž umožní vydechnout přebytečný plyn z plic, aby nedošlo 
k barotraumatu během výstupu. 

Výstup zahajte pouze za pomoci ploutví. Pokud se pokusíte dopustit kompenzátor vztlaku, 
připravíte se o drahocenný zbytek vzduchu z lahve!   

 

Rychlost výstupu kontrolujeme odpouštěním vzduchu z kompenzátoru vztlaku během 
výstupu. 

 

Ztráta vztlaku 

V případě poruchy kompenzátoru vztlaku 
musíte zvážit vaší zásobu vzduchu a možnosti 
výstupu po stěně, laně nebo za pomoci vašeho 
partnera. Pokud nemáte ani jednu z těchto 
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možností, odhoďte zátěž a vystoupejte k hladině stejným postupem jako v předchozím 
případě. 

 

Výstupovou rychlost můžete zmírnit zvýšením vašeho odporu k vodě tím, že se vodorovně 
roztáhnete vůči hladině.  

 

Právě z těchto důvodů je potřeba, aby rekreační potápěči dodržovali bezdekompresní limity, 
protože nemají výstroj ani výcvik k provádění potřebné dekomprese v nouzové situaci.           
I v případě, že vám počítač ukazuje krátkou dekompresi (do 5 min.), je při rekreačním 
ponoru, kdy vám dojde vzduch nebo ztratíte vztlak, lépe vystoupat na hladinu.                 
Pokud neodhodíte zátěž, záhy zjistíte, že voda se sice dá dýchat, ale má pro vás zatraceně 
málo kyslíku. 

   

Ztracení buddy týmu 

Pokud se s partnerem oddělíte od skupiny a nejste schopni se k ní vrátit, zvláště při potápění v proudu, 
vypusťte signální bóji a vystoupejte na hladinu, aby vás mohla posádka lodi vyzvednout.  

 

 

 

 

 

Postup při ztrátě partnera.   

Pokud zjistíte ztrátu partnera, nejprve 
se otočte o 360°, podívejte se nad 
sebe, potom plavte ne více než minutu 
směrem, kde jste ho naposled viděli. Pokud ho nemůžete najít, vystupte na hladinu. Když to 
samé udělá i váš partner, sejdete se na hladině a tím se vyhnete nepříjemným chvilkám na 
hladině bez vašeho partnera. Věřte, že nejsou příjemné a proto se chovejte uvědoměle a 
dodržujte tuto zásadu. 
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Příprava na ponor a vstup 
 

Před ponorem v klidu sestavte a zkontrolujte 
výstroj, nezapomínejte doplňovat tekutiny. Už při 
sestavování výstroje se mohou na některých členech 
skupiny projevit příznaky stresu z nadcházejícího 
ponoru. Ustrojte se do výstroje a zkontrolujte si 
s partnerem vzájemně výstroj. Do vody vstupujte 
nejjednodušším způsobem. 

Sestup a ponor 

Sestupujte vždy podle sestupového lana nebo stěny. Při sestupu udržujte lehce negativní 
vztlak, abyste sestupovali rychlostí max. 20m/min. a dokázali kdykoliv sestup zastavit. 
Zastavte v plánované hloubce, udržujte neutrální vztlak, sledujte hodnotu tlaku a po dosažení 
času na dně nebo výstupového tlaku začněte výstup. 

Komunikace  

 jako pokročilý potápěč budete potřebovat kromě signálů z předchozích kurzů dobře znát         
a ovládat číslovky. Na následujících obrázcích si je zopakujeme. 

 

Číslovky 

 

    1                        2                           3                      4                       5 

 Číslovky ukazujeme tak,  

  6       7   8  9         

jak je píšeme. Tedy za sebou. Když chcete signalizovat 156 barů v lahvi, ukážete jedničku – pětku – a 
šestku. Nula se ukazuje jako OK, ale prsty máme u sebe. 

 

 

 



Hloubkové potápění                                                                 Pokročilý samostatný potápěč 
 

EUROPEAN DIVING SCHOOL® 29/45 
 

Výstup  

Vystupujte vždy podle lana nebo stěny. Vystupujte rychlostí 9m/min., dodržujte hloubkové     
a bezpečnostní zastávky. Neustále během ponoru kontrolujte, jestli vaše a partnerova zásoba 
plynu stačí na cestu k výstupovému lanu a na výstup, nebo musíte zahájit výstup okamžitě.    

Na způsobu výstupu je potřeba se dohodnout před 
ponorem. Výstup volnou vodou na bóji v proudu je tou 
poslední variantou. Musíte si uvědomit, že loď musí zůstat 
uvázána, aby po laně mohli vystupovat ostatní. Proud vás 
bude odnášet dál a mohou vás vyzvednout až jako 
poslední.  

Vypouštění signální bóje -  Někteří potápěči ji nosí 
připnutou na reelu. Jiní preferují její nošení odděleně. Na 
vypuštění bóje používáme reel, nebo jenom cívku se 
šňůrou a jistící karabinou.       Cívka s karabinou 

Záleží na vás, co si vyberete. V každém případě nesmí 
dojít k zaseknutí šňůry do reelu. Když používáte cívku, 
měla by se vám vejít i s bójí do stehenní kapsy.  Existují 
4 různé  způsoby nafukování bóje.  

Každý má své výhody a nevýhody. Záleží na vás         a 
vašem instruktorovi, který se naučíte. Podrobný popis 
postupu vypouštění bóje je složitý a zbytečný, protože 
se ho musíte naučit prakticky provádět. Proto vám váš 
instruktor předvede a vysvětlí celý postup správného vypouštění bóje.    
            Reel 

 

1. Nafukování bóje pomocí vzduchu z kompenzátoru vztlaku má tu výhodu, že se při 
nafukování bóje takřka nemění váš vztlak a vidíte, že se vám nikam nezamotala šňůra. 
Nevýhodou je, že musíte mít dostatečné množství vzduchu v kompenzátoru a po vypuštění 
bóje se začnete propadat a musíte okamžitě pracovat s inflátorem.  

2. Nafukování bóje vzduchem vydechovaným z regulátoru že se při nafukování bóje takřka 
nemění váš vztlak. Nevýhodou je, že nevidíte na šňůru a musíte si být naprosto jisti, že se 
vám někde nezachytí za výstroj.  

3. Nafukování bóje vzduchem z druhého stupně regulátoru, je náročnější na udržování 
vztlaku, ale máte pod kontrolou šňůru. Nevýhodou je, že vzduch musí být napouštěn rychle     
a v chladné vodě může dojít k zamrznutí regulátoru. 
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4. Nafukování bóje vzduchem z inflátorové hadice 
vyžaduje bóji se speciální koncovkou na nafukování 
(nesmí se v žádném případě sama zajistit tak, jak je to        
u inflátoru!) Je taktéž náročnější na udržování vztlaku. 
Výhodou je, že bóji nafukujete mnohem vyšším tlakem než 
v předcházejících způsobech a tím snižujete čas potřebný 
k nafouknutí a možnost zamrznutí regulátoru. Bóje tohoto 
typu lze rovněž dofouknout na hladině.  
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Postupy na hladině a výstup z vody 

Po vynoření na hladinu ihned nafoukněte kompenzátor vztlaku. Doplavte k lodi nebo k místu 
výstupu. V případě silných proudů může být z lodi spuštěno proudové lano, abyste se snadno 
dostali k lodi. Před výstupem na loď podejte co nejvíce věcí na loď (zátěž, fotoaparát). To 
vám velmi usnadní výstup z vody. 

 

 

 

 Při výstupu na loď nikdy neplavte pod potápěče, který 
vystupuje po žebříku, může spadnout s lahví na vás a způsobit 
vám zranění nebo vás zabít. Masku a regulátor odložte až po 
výstupu na loď. Nezdržujte se pod lodí a v blízkosti lodního 
šroubu – hrozí vážné poranění! 
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Povrchový interval a opakované ponory 

Při použití Nitroxu může být povrchový interval zkrácen až na 1 hodinu, ale je lépe dodržet 
alespoň 2 hodiny. Pokud jste v průběhu ponoru překročili bezdekompresní limit a prováděli 
dekompresi, je třeba povrchový interval natáhnout na 4 hodiny.  Opakované ponory plánujte 
vždy mělčí, než byl předchozí. Pokud jste na první hluboký ponor použili Nitrox, na druhý 
mělký ponor použijte vzduch, to vám pomůže snížit vaši expozici kyslíkem. 

Létání po ponoru - většina potápěčských počítačů ukazuje čas do létání. Obecně, je nejlépe 
dodržet 24 hodinový interval. 
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Navigace   
Navigace je přirozenou schopností všech živočichů a i vy jste se ji učili od dětství, abyste 
trefili domů. To je přirozená navigace, která využívá schopnosti si zapamatovat význačné 
orientační body a podle nich nacházet cestu zpět. Tento způsob používáme i pod vodou, 
protože je nejjednodušší a přirozený. Vyskytují se ale i případy, kdy se není podle čeho 
orientovat a pro tyto případy se musíte naučit používat orientaci pomocí kompasu a azimutů. 

Tato navigace vyžaduje více praktických cvičení než teorie, a tak záleží na vás a vašem 
instruktorovi, jak ji zvládnete. Budete s instruktorem provádět některá cvičení, která vám tuto 
problematiku osvětlí a vy budete umět zvládat orientaci při vašem poznávání podvodního 
světa.  

Přirozená navigace 

Už při vstupu do vody si všímejte, kde vstupujete a zapamatujte si orientační body nad 
hladinou, orientační body při vstupu do vody a to, v jaké hloubce jsou. Například když se 
potápíte na stěně z lodi, zapamatujte si hloubku kotvy. Když se budete vracet zpět v této 
hloubce, určitě na ni narazíte. Po celou dobu ponoru si všímejte významných orientačních 
bodů. Případně si i nějaký můžete sami udělat seskládáním kamenů. 

Při potápění v neznámých lokalitách se zeptejte na charakter terénu pod vodou. Když se 
potápíte z potápěčského centra,  jeho průvodci vám poskytnou všechny nezbytné informace o 
místě ponoru včetně plánku.  

Využívejte vzhledu dna, zda je písčité, kamenité, stoupá či klesá, směrem ke břehu by mělo 
většinou stoupat. Například vlnkování písčitého dna je vždy souběžně s břehem. Takže stačí 
plavat kolmo k tomuto vlnkování směrem proti svahu a budete plavat ke břehu. 

Součástí přirozené navigace je i sledování hloubky. Změny hloubky poznáte i bez trvalého 
sledování hloubkoměru, a to pomocí změn teploty na termoklinách, změn tlaku v uších ale 
také ve změně zvuku dýchacích automatik. 

Jako dobrý ukazatel směru může sloužit i proud pokud víte, kterým směrem teče. 
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Navigace pomocí kompasu, časomíry a azimutů 

 

Při navigaci v místech bez dobrých orientačních bodů se nevyhnete používání kompasu 
k udržování směru, kterým máte plavat a časomíry 
k určení vzdálenosti. 

 

Kompas se skládá z otočné magnetické střelky, 
kompasové stupnice a důležitý je otočný nastavitelný 
kroužek se stupnicí. Kompasová stupnice má 360 
stupňů. Proto návratový směr je o 180 stupňů posunutý 
od hlavního náměru. 

Odchylka kolmo na směr je o 90 stupňů doprava, nebo 
doleva. 

Nezapomeňte si vždy před vstupem do vody zaznamenat návratový kompasový náměr. 
Kdykoliv se může stát, že se ocitnete ve volné vodě a bez kompasu těžko určíte směr návratu. 
Noste s sebou kompas i na ponory, které se vám zdají být jednoduché. Už se stalo několik 
případů, kdy se potápěč vynoří na hladinu v mlze a nemůže najít břeh.  

Nebo se vynoří ve vlnách, ve kterých je obtížné plavat ke břehu nebo k lodi, tak zvolí návrat 
pod hladinou podle kompasu. Uvědomte si, jak je důležité mít na konci ponoru vzduch 
v lahvi.  

 Důležitý je také způsob upevnění kompasu. Na ruku nebo na konzoly měřících přístrojů. 

  

V poslední době se objevily  na trhu i 
digitální kompasy v potápěčských 
počítačích.  
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Při používání kompasu si ale musíme uvědomit jeho omezení. Všichni už 
slyšeli o magnetické deklinaci, ta představuje odchylku polohy 
magnetického pólu od zeměpisného. 

Ta má vliv pouze při velkých vzdálenostech a využívají ji zejména 
námořníci. 

 

Pro potápěče má ale význam odchylka (deformace), protože to je místní 
změna magnetického pole způsobená např. vrakem respektive velkým 
množstvím železa, které představuje.   

Tato odchylka se může na vraku měnit, a proto není vhodné používat 
kompas na vracích či jiných železných konstrukcích. V některých případech 
může výbava potápěče ovlivnit 
kompasovou střelku. Především 

blízkost kovových částí výstroje. 

Při plavání za snížené viditelnosti se musíte při 
udržování směru spolehnout výhradně na váš 
kompas, protože každý potápěč má tendenci uhýbat 
ze směru. I když se vám to nezdá, když nemáte 
možnost zrakem udržovat směr, začnete zahýbat. 

 

Váš instruktor vám vysvětlí nastavení 
azimutu na vašem kompasu a jak ho 
používat. 

 

Jak nastavit zpětný azimut před ponorem       
a jak navigovat pomocí azimutu a 
časomíry. 

Vyzkoušíte si plavání na určený směr – 
(strom na protějším břehu apod.) 

 

 

Důležitý je nácvik nejprve na suchu a jakmile dobře zvládnete používání kompasu, vyzkoušíte            
si stejné dovednosti ve vodě. 
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Váš instruktor vás naučí, jak kompas pod vodou správně držet, abyste neuhýbali z kurzu a 
uměli ho správně udržet po celou dobu v jedné přímce s osou vašeho těla. 

 

 

 

 

A nakonec si vyzkoušíte navigaci pod 
vodou s několika azimuty a návratem na 
původní místo, abyste se přesvědčili, že 
navigace kompasem opravdu funguje. 

 

 

 

 

Instruktor vám vysvětlí problémy při snášení proudem při navigaci na moři. Jak s nimi počítat 
a umět je vyrovnat. 
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Nácvik navigace do trojúhelníku – plaveme pod hladinou 2‐3 metry s připevněnou bójkou. Jeden 

potápěč hlídá směr,  druhý hloubku a čas. 

 

Nácvik navigace do čtverce – plaveme pod hladinou 2-3 metry s připevněnou bójkou. Jeden 
potápěč hlídá směr a druhý hloubku a čas.  
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Potápění v noci a za snížené viditelnosti  
V této části se budeme zabývat potápěním za snížené viditelnosti a v noci.  
Potápění v noci se považuje za potápění za snížené viditelnosti,  protože je tma a viditelnost 
je dána výkonem vaší svítilny. 
 
 V kalné vodě vám svítilna mnoho nepomůže, protože se světlo v kalné vodě rozptyluje.  
 
V některých knihách se dočtete, že noční potápění je náročnější, a že kdo zvládne potápění 
v noci, tak zvládne potápění za snížené viditelnosti. To ale není pravda a sami zjistíte, že kdo 
zvládne potápění v metrové viditelnosti, ten zvládne i potápění v noci. Je sice pravdou, že 
když zůstanete v noci bez světla v čisté vodě, je sice tma, ale snadno zahlédnete světlo 
někoho jiného.  
 
V metrové viditelnosti neuvidíte nic, proto takovéto potápění vyžaduje mnohem více 
pozornosti a soustředění. 
 
Takže se dá říci, že zatímco vám noční potápění v moři bude přinášet mnoho pozitivních 
zážitků, tak zážitky z potápění v kalných vodách budou intenzivnější. 
 

Jak se kalí voda      

Je důležité pochopit příčiny kalné vody, abyste se v ní mohli potápět. Kalnost vody způsobují 
částice vznášející se ve vodě. Může to být písek zvířený pohybem vody (např. proud nebo 
přítok řeky). 
Může to být plankton, může to být termoklina nebo haloklina (rozhraní sladké a slané vody), 
sníženou viditelnost může způsobit i míšení sladké a slané vody. A v neposlední radě to 
bývají sami potápěči, kteří rozvíří sedimenty. 
 
 
Hodnota viditelnosti je dána vzdáleností, na kterou mohou potápěči efektivně komunikovat. 
 

Komunikace v noci a za snížené viditelnosti     

Základní komunikace se provádí světlem. Nikdy ale nesviťte na partnera a už vůbec ne do 
jeho očí. Svítíte na terén před něj, nebo na svoje ruce aby viděl signál. 

OK – kruh světlem 

Stop (pozor) – svislá čára 

Závažný problém (nemám vzduch) -  vodorovná čára  

Můžete si s partnerem domluvit i jiné speciální signály. 

Bližší komunikaci provádíme rukou, kterou si osvětlíme světlem.  
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ukázka z nočního ponoru při výborné viditelnosti  

 

Plánování ponorů 

Plánování potápění v noci nebo za snížené viditelnosti je velmi důležité. Zatímco se 
v případě nočního ponoru máte možnost nejprve potopit ve dne, abyste se lépe orientovali a 
dokázali si naplánovat noční ponor (to se velmi doporučuje), tak v případě snížené 
viditelnosti jste odkázáni na informace získané od ostatních potápěčů nebo průvodce. 

Pro potápění v noci si musíte za světla zkontrolovat přístup do vody a získat 
orientaci na místě ponoru, možnost umístění břehového světla pro 
orientaci.  

Určete si a zapište na tabulku vaše návratové azimuty. 
Zapamatujte si orientační body v místě vstupu, abyste byli 
schopni se v případě ztracení a vynoření na hladinu orientovat. 

Zvažte umístění břehového světla nebo umístění stroboskopu pod 
vodou na místě výstupu z vody, nebo na sestupovém laně. 

Naplánujte si hloubku, čas na dně a výstupový tlak. Pro noční ponory 
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není třeba plánovat příliš hluboké ponory, většina živočichů je na mělčinách a v hloubce 
snadněji ztratíte orientaci. 

Zopakujte si komunikační signály. 

Zopakujte si plán zvládání nehody. 

Zopakujte si postup při ztrátě partnera a oddělení od 
skupiny. Postupy jsou stejné jako při hloubkovém 
potápění. Při nočním potápění je potřeba mít s sebou 
mimo stroboskopu ještě signální bóji. Pokud jste se 
vzdálili od lodi, zapnutý stroboskop na hladinové bóji uvidí posádka lodi mnohem snadněji. 

Zopakujte si postup při zhasnutí hlavního světla.  

Zhasnutí hlavního světla – v případě, že vám zhasne světlo, v klidu uvolněte záložní světlo, 
zapněte ho a potom karabinu přepněte z D kroužku na gumový kroužek na zápěstí a zahajte 
návrat. V tomto případě bude řídit návrat váš partner, protože jeho fungující hlavní světlo je 
silnější.  

 

Nikdy se v noci nepotápějte bez záložního světla.  

 

Nikdy při potápění na moři (zejména v noci) nepoužívejte zapnutý stroboskop připnutý vzadu 
na láhev potápěče. Blikající světlo může přivolat živočichy, které nechcete potkat. 

 

Ponor  

Postupy při ponoru v noci nebo za snížené viditelnosti se nijak neliší od potápění ve dne. 

Pouze musíte více sledovat partnera, abyste se neztratili a naučit se důvěřovat svým 
přístrojům, abyste neztráceli orientaci pod vodou. Přístroje se totiž za rozdíl od vašich smyslů 
nepletou.        Takže kontrolujte svou hloubku, čas na dně, vztlak a směr plavání. Proveďte 
ponor podle plánu a užijte si ho. V noci jsou k vidění jiné druhy živočichů než ve dne, a tak 
je noční ponor vždy zajímavý.   

 

Pamatujte si, že potápění v noci a za snížené viditelnosti je o zkušenostech a ty lze těžko 
všechny vyjmenovat. Proto zde záleží více na vašem instruktorovi, jaké zkušenosti vám 
předá a jaké zkušenosti vám umožní získat v průběhu kurzu. Pokud máte nějaké nejasnosti, 
zeptejte se ho na daný problém. Rovněž se nebojte před ponorem na všechno, co se vám zdá 
důležité, vyptat vedoucího potápění. Lépe vypadat hloupě před ponorem, než být později ztracený na 
moři.  
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Shrnutí 

Pokud pociťujete mírný strach a obavy z hloubkového potápění nebo ze snížené viditelnosti, není to 
nic na závadu, protože strach vás bude udržovat ve střehu a zabrání vám dělat věci, na které nestačíte. 
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Přehled – doplnění 

1. Výstroj zde uváděná je úmyslně uváděna pro ________________ _______________, protože když  

ji máte, můžete nepotřebné části v případě lepších podmínek __________________. 

 

2. Pro ponory na ____________________ rekreačního potápění je proto vhodné volit lahve o 

 velikosti minimálně ______ l. Tato velikost lahví společně s využitím ______________ vám umožní  

efektivní využití času na dně v rámci ____________________________ ______________ při  

zachování dostatečné ______________________ pro buddy tým. 

 

3. Bederní popruh také slouží k nesení zátěže v kapsách, zátěž musí být  

_________________________. 90% ________________ nehod rekreačních potápěčů je způsobeno  

tím, že nedokázali ____________________ zátěž. Doporučujeme objem křídla pro monoláhev   

18 – 25l, pro dvojče  25 – 40l. Je sice pravda, že větší křídlo má větší odpor, ale musíte si uvědomit,  

že vás také musí být schopno ______________ i s partnerem, který ztratil vztlak (někdy i vědomí),  

bezpečně na __________________. 

 

4. Důležité je, aby kompas měl______________________ s ___________________ dobře čitelnými  

_________, _________________ se při naklonění a měl __________ čtení, které umožňuje snadnější 
používání. 

 

5. Signální bóje je ________________ součástí výstroje potápěče AOWD a musí s ní umět 
____________ zacházet. 

 

6. Hloubkové potápění lze rozdělit na dvě části, první v rozmezí hloubky _____ až ______ m (což je  

v některých zemích hranice potápění se vzduchem daná zákonem) a druhá v rozmezí ____ až ____m. 

 

7. Narkotické působení lze omezit pouze _______________ % obsahu, to znamená ___________  

_________ dusíku v dýchané směsi, což v rekreačním potápění umožňuje pouze používání  

___________. 
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8. Nejohroženější tkání je ______________ systém, který je vysoce prokrvený a tvořený množstvím 
tuku. 

 

9. Růst mikrobublin se redukuje dvěmi způsoby:  

1. prováděním ___________ _____________  

2. zvýšením obsahu ____________ a snížením obsahu _____________ ve směsi - Nitrox    

 

10. Pokud nemáte počítač s deep stopy použijte následující postup. Do poloviny dosažené maximální  

hloubky vystupujte rychlostí ___m/minutu. Od poloviny dosažené hloubky vystupujte rychlostí  

___m/minutu až dokud po vás počítač nebude požadovat vlastní zastávku.  

 

11. Příznaky DCS se začínají projevovat přibližně od ____ minut do _____ hodin po ponoru. 

 

12. První pomocí v případě DCI je položit na záda, uvolnění ____________ ___________, kontrola 

 dýchání, kontrola krevního oběhu (ABC), podávání _______% __________ (je to to nejdůležitější) 
a  

okamžité zavolání ____________ __________ služby. Nikdy nezvedejte oběti __________, krev se 
vzduchem by se nahrnula k hlavě. 

 

13. Cévy na hlavě  totiž nejsou schopny se _____________ (musí udržet teplotu mozku) a tak můžete 
hlavou ztratit až _____% tělesného tepla. 

 

14. Ponory vždy plánujte jako _______________________. A protože vzduch neumožňuje efektivní  

bezdekompresní časy na dně, doporučujeme od hloubek pod _____m používat Nitrox.  Pro hloubky  

mezi ____ až _____m používejte Nitrox vždy. 

 

15. Výstupový tlak je tlak v lahvi, při kterém musíme zahájit ___________ k hladině, aby nám  

zůstala rezerva  pro případ, že partner ___________ všechen ___________ a musíte vystupovat při 

 ____________ _____________. 
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16. Při použití Nitroxu může být povrchový interval zkrácen až na 1hodinu, ale je lépe dodržet ____  

hodiny. Pokud jste v průběhu ponoru překročili bezdekompresní limit a prováděli dekompresi, je 
třeba _____________ ____________ natáhnout na ___hodiny. 

 

17. Navigace požaduje více ________________ _______________ než teorie. 

 

18. Při plavání za snížené viditelnosti se musíte při udržování směru ___________ na 
_____________, protože každý má tendenci _____________ ze směru. 

 

19. Základní komunikace se provádí světlem. Nikdy ale ______________ na ____________, nebo 
jemu do očí. Svítíte na terén před něj, aby signál viděl. 

OK – ___________ světlem 

Stop – _________ čára 

Závažný problém -  _____________ čára 

 

20. Pro potápění v noci si musíte za světla _____________________ ______________ do vody a  

získat ______________ na místě ponoru, možnost umístění __________________ světla pro 
orientaci. 

 

21. Nikdy se v noci nepotápějte bez ______________ světla. 
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Tak hodně potápěčských zážitků – i když časem zjistíte že: 

 

Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je intenzivní.     
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