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Krásy počasí
Potápění mám rád, teplo a teplou 
vodu ještě raději. Všechna roční ob-
dobí mají své kouzlo, ale nemusela 
by být stejně dlouhá, podzimní i jar-
ní nálady nafotím za měsíc, v zimě 
mi na lyže stačí týdenní výjezd na 
nějaký vyšší kopec a uklízet sníh mě 
taky nebaví. Jak říkám, kdybych 
mohl o počasí hlasovat a tím natáh-
nout příjemný čas strávený u vody, 
dám všechny své hlasy pro prodlou-
žení léta na úkor ostatních ročních 
období. Bohužel bych to ovlivnil stej-
ně, jako ovlivňuji svým hlasem my-
šlení našich volených politiků.
Takže nechme přírodu přírodou, 
buďme rádi, že se prozatím neřídí 
nařízením EU a užívejme vše, co 
nám nabízí, i když někdy ve své něž-
ně hrubé kráse. Minulý týden jsem 
byl mile překvapen, když na mě „bu-
dík“ pod vodou v českém lomu 
v osmi metrech pomrkával úžas-
ných 21 °C a já po takřka dvou hodi-
nách potápění bez rukavic neměl 
zmrzlé prsty a v pohodě dokázal ro-
zepnout zip u obleku.
Příjemná letní potápěčská sezona 
pomalu končí a věřím, že nejen my 
potápěči držíme palce, ať se u kor-
midla udrží co nejdéle. A když ne? 
Nevadí, my co máme potápění rádi, 
se sejdeme u vody i na blátě.

Bohumír Kráčmar,  
člen prezidia SČP a předseda komise 

Podvodní fotografie
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V tomto čísle najdete ...

V současné době se potápění věnuje stále více starších zájemců. Potápění si lze užívat v každém věku, ale výkony jsou podmí-
něny fyzickým omezením. Více o tomto se dočtete ve článku připraveném společně s odborníky z DAN.
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Společnost pro historii  
potápění ČR (2. část)
Úspěšný start Společnosti pro historii potápění ČR (HDS CZ) v jejích aktivitách předurčil realizaci dalších zajímavých 
a úspěšných akcí. Jejich atraktivní průběh a prezentace přilákaly nejen řadu diváků se zájmem o historii potápění, ale též 
řadu diváků z řad veřejnosti. A o to naší Společnosti jde, seznámit s těmito atraktivními prezentacemi co nejvíc širokou 
občanskou veřejnost.

Jak je i v první části tohoto miniseriálu uvedeno, 
jednou z oblastí působení Společnosti je pořádá-
ní výstav, přednášek a exkurzí nejen pro své čle-
ny, ale i pro veřejnost. A tak již po prvním roce 
činnosti HDS CZ se výkonný výbor Společnosti 
rozhodl v roce 2010 uspořádat seminář spojený 
s výstavou potápěčských přileb, které jednoznač-
ně představují to nejatraktivnější z historické po-
tápěčské techniky. Příprava této akce nebyla jed-
noduchá. V prvé řadě jsme oslovili členy HDS CZ, 
o nichž jsme věděli, že takovou přilbu mají, a ze-
ptali se, zda budou ochotni ji na výstavu zapůjčit. 
Pak jsme oslovili další sběratele, kteří také dis-

ponují takovými „kusy“, a též další osoby, na kte-
ré jsme dostali tipy. Na začátku jsme se setkali 
s celkem pochopitelnou nedůvěrou, neboť taková 
přilba není žádná levná záležitost. Proto jsme 
akceptovali všechny náměty a požadavky majite-
lů a výstava trvala jen jeden den, majitelé nebyli 
u vystavených přileb uvedeni jmenovitě, byla za-
jištěna ochranka k ochraně vystavených exponá-
tů a po ukončení výstavy si každý majitel svoji 
přilbu odvezl zase domů. Součástí výstavy byly 
prezentace, které ukazovaly historii vývoje přil-
bových skafandrů a typy skafandrů užívaných 
v Československu, včetně jejich využití a nasaze-
ní při pracích pod vodou nejrůznějšího charakte-
ru. Po zahájení prohlídky vystavených exponátů 
se mohl každý účastník podepsat na velký pla-
kát-poutač na výstavu, jenž byl jako unikát uložen 
ve sbírkách HDS CZ. Poté se již nedočkaví zájem-

ci hrnuli k vystaveným přilbám, neboť takové 
množství potápěčských přileb vystavených 
na jednom místě nikdy v Československu i v Čes-
ku a na Slovensku nebylo realizováno. Bylo zde 
vystaveno celkem 47 ks přileb. K tomu se vážou 
další dva kroky. Protože to bylo poprvé, kdy se ta-
kové množství potápěčských přileb setkalo v jed-
nu chvíli na jednom místě v České republice, tak 
jsme tuto skutečnost přihlásili u Agentury Dobrý 
den Pelhřimov jako český rekord. K tomu je sa-
mozřejmě nutné vyřídit předepsanou agendu, 
potvrzení svědků o skutečnosti navržené na re-
kord, poplatky a další náležitosti a pak jsme 

už jen čekali na výsledek rozhodnutí příslušné 
komise. Asi po čtrnácti dnech jsme se dočkali 
a Agentura Dobrý den Pelhřimov nám oznámila, 
že jsme splnili všechny podmínky pro udělení re-
kordu a zaslala nám certifikát o ustavení tohoto 
českého rekordu a dále knihu, kde jsou uvedeny 
české rekordy nejrůznějšího druhu a tam již v ak-
tuálním vydání byl uveden i rekord náš. Tím dru-
hým krokem bylo nafotografování všech vystave-
ných přileb, protože taková příležitost není běžně, 
a když jsme začali s tím fotografováním, který 
realizoval tým profi fotografů vedený Honzou Liš-
kou z Neratovic, tak jsme se dohodli, že budou 
u každé přilby nafotografovány i detaily a kon-
strukční zajímavosti. Takto jsme se rozhodli pro-
to, že z takto pořízených fotografií sestavíme ka-
talog, který nejenže bude hezkou připomínkou 
uvedené akce, ale též pomocník pro sběratele 

potápěčských přileb při jejich identifikaci. Pak 
nás ještě „osvítil duch svatý“ a popisky ke každé 
přilbě jsme napsali dvojjazyčně – česky a anglic-
ky. Výroba katalogu byla velmi drahá a tak byl 
počet výtisků limitován předplacením zálohy. 
To počátečně ovlivnilo počet kusů prvního vydání, 
ale jakmile se tento produkt dostal na světlo po-
tápěčské veřejnosti, tak se rázem objevila řada 
dalších zájemců. Ještě v tom roce jsme tento ka-
talog přileb - první knihu naší HDS CZ - předved-
li na mezinárodním setkání historiků potápění 
v německém Neustadtu, kde byla kniha hodno-
cena velmi pozitivně. Zde pak velmi pozitivně za-
působil dvojjazyčný text a rázem jsme měli ob-
jednávky na tento katalog i od zahraničních 
historiků potápění. Díky takovému úspěchu jsme 
pak realizovali další dvě edice jak pro cizince, tak 
i pro tuzemce. V průběhu dalších let se objevo-
vali další zájemci, ale pro ty už bylo k dispozici 
jen CD s nahraným katalogem. V posledním ob-
dobí se objevují hlasy z řad členů HDS CZ a i dal-
ších zájemců, že bychom mohli takovou výstavu 
zopakovat, neboť je reálné, že by zde mohlo být 
daleko více přileb. A následně opět vydat katalog. 
Je to pěkný námět, který asi bude HDS CZ v nej-
bližších létech opakovat.
Již v průběhu téhož roku jsme zahájili další mi-
mořádně zajímavou akci, ke které přispěla inspi-
race Oldřicha Lukše při jeho návštěvě veletrhu 
Boot Duesseldorf i návštěvě potápěčského mu-
sea ve Varšavě a návštěvě výcvikového centra po-
tápěčů Marynarki Wojennej. Na veletrhu byla 
v sekci připomínající některé významné mezníky 
dobývání „vesmíru pod vodou“ vystavena vědec-
ko-výzkumná ponorka GEO, proslavená zejména 
pořízením snímků živoucí „fosilie“, ryby Latimé-
rie podivné, u Komorských ostrovů v hloubce asi 
200 metrů. Ta ponorka tam byla prezentována 
jako velký úspěch týmu z Institutu Maxe Plancka 
v Seewiesenu, a jen drobným písmem na štítku 
na ponorce bylo možno si přečíst, že ponorka 
je konstrukcí a výrobou produktem firmy „Under-
water Systems (UWS) – Ing. Pavel Gross a Jaro-
slav Kohout“ Switzerland. Ten štítek i textové 
prezentace již zmíněného Institutu jsem nafotil 
a vše poslal Pavlovi, aby s Jardou viděli, jak jsou 
„populární“ v Německu. Jejich rozhořčená reak-
ce na sebe nedala dlouho čekat a při našem dal-
ším setkání jsem vyslechl, jak to vlastně bylo do-
opravdy. Je pravdou, že i v takové oblasti panuje 
boj s konkurencí a také souboje s osobními am-
bicemi slávychtivých osob. Při následné návště-
vě polských přátel jsem byl seznámen s oslava-
mi výročí experimentu s polským batyskafem 
a prezentací životní cesty jeho konstruktéra. Byli 
velice pyšní, co další Polák ukázal pro celý svět. 
To mne inspirovalo k tomu, že bychom se i my 
měli pochlubit s tím, co dokázali Češi v oblasti 
potápění ve světě, i když nejsme přímořský stát. 
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se největším oříškem ukázala být skutečnost, že 
Švýcarsko není členem EU a také to, že není mož-
né ponorku převézt jako šrot, protože dokumen-
tace EIA (ochrana životního prostředí) je v tako-
vém případě šílená. Nakonec se vše vyřešilo 
kupní smlouvou za symbolickou 1 Kč a splněním 
všech dalších podmínek stávajících majitelů. Za-
čali jsme tedy vyřizovat povolení k transportu 
do ČR, ale pak se ozvalo TM Brno se žádostí 
o urychlení převozu ponorky do ČR tak, aby zde 
byla nejpozději do ledna 2011. Šlo o to, že se 
v tomto termínu pořádalo znovuotevření expozic 
NTM Praha a řada museí z ČR dostala možnost 
pochlubit se některými svými unikáty. No a Brno 
tam chtělo tu ponorku. Administraci se nám po-
dařilo urychlit a vyrazili jsme společně s technic-
kým náměstkem do Švýcarska, aby byla pode-
psána smlouva o přechodu E 2 do majetku TM 
Brno a současně abychom ponorku přivezli 
domů. Tento transport byl na hranicích Německa 
a Švýcarska „zpestřen malým extempore“, kdy 
nás čekal Pavel u celnice a když jsme přijížděli, 
tak nám vyběhl vstříc a na kolem stojící celníky 
pokřikoval, že jedeme k němu. Pavel ve svém 
„neformálním oblečení“ u nich nevzbudil dost 
důvěry a tak ho celnička odehnala pryč. Přišla 
k nám a ptala se, ukazujíc na Pavla, zda jedeme 
opravdu k oné osobě. My jsme odvětili, že ano. 
Další dotazy zněly, na jak dlouho a za jakým úče-
lem; my odvětili, že na den a že jedeme pro po-
norku. Paní celnička asi měla „své dny“, takže 
zrudla a ukázala odstavit auto na stranu a všech-
no z něj vyložit. Zřejmě si myslela, že v návaz-
nosti na Pavlovo vystoupení si z ní děláme sran-
du i my. Protože co je to za blbost jezdit doprostřed 
Evropy daleko od moře pro ponorku, že…!?!! Na-
štěstí se vše vyřešilo, u Pavla se podepsala 
smlouva a zapila slivovicí a druhý den na hranici 
se všichni celníci chtěli fotografovat před ponor-
kou, protože „to tu ještě nebylo“!! V pořádku jsme 
dojeli do Brna, následně byla ponorka skutečně 
nainstalována v NTM při zahájení a přitahovala 
největší pozornost návštěvníků, „protože to tu 
taky ještě nebylo“!! No a pražští pořadatelé cho-
dili vůkol a asi meditovali, o co přišli. My se mů-
žeme těšit, že to byl první úspěšný krok na cestě 
k realizaci expozice potápění.

Text: Ing. Oldřich Lukš
Foto: Archiv HDS CZ

a přírodu v Africe, a jezdí se tam na ně dívat zá-
jemci z celého světa a také od nás. Zdá se, že 
i tady se historie opakuje. Další jednání jsme ved-
li s Technickým museem Brno, kde jsme se se-
tkali s velkou vstřícností technického náměstka, 
který takovou možnost uvítal a se kterým jsme 
projednali hned návazně možnost realizace mi-
nivýstavy kolem ponorky o potápěčské technice 
z doby nasazení této ponorky pro podvodní vý-
zkum. Na základě tohoto pozitivního přístupu 
jsme zahájili již konkrétní jednání s majiteli po-
norky. Je jasné, že zpočátku zde byla jistá nedů-
věra, ale protože jsme dbali na prezentaci čes-
kých úspěchů v této oblasti na veřejnosti nejen 
tuzemské, ale i zahraniční, tak nakonec navrže-
ný projekt akceptovali. Jako důkaz solidnosti 
a vstřícného postupu jsme uvedli, že ponorka 
bude nainstalována ve vstupní hale musea, takže 
každý návštěvník, který tam přijde, jako první ex-
ponát uvidí ponorku českých konstruktérů a vý-
robců. Poté nastala etapa řešení smluv s určením 
formy předání a plnění požadavků majitelů, otáz-
ka přepravy do ČR s příslušnou dokumentací 
a úhrada těchto nákladů. Během těchto jednání 

Uvědomil jsem si, že Pavel Gross má doma v ga-
ráži jednu z vyrobených jednomístných ponorek 
typu E 2, jichž firma UWS vyrobila sériově něko-
lik kusů. Celou záležitost jsme projednali na vý-
boru a revizní komisi HDS CZ a zde byl návrh 
projektu schválen. Cílem bylo projednat s maji-
teli ponorky možnost jejího přesunu do některé-
ho ze státních museí v ČR a kolem ní postupně 
vybudovat expozici čs. historie potápění. S tím 
byla spojena prezentace ve veřejných médiích, 
aby tak byl veřejně prezentován um a úspěch čes-
kých konstruktérů v této opravdu neobvyklé sku-
pině aktivit spojených s potápěním. Příslušnými 
jednáními byli pověřeni Jiří Trpík a Oldřich Lukš. 
K jednání s konstruktéry a majiteli ponorky jsme 
chtěli přistoupit až po vytvoření takové atmosfé-
ry, za níž by bylo reálné projekt uskutečnit. Seri-
ál jednání byl tedy zahájen hledáním musea, kte-
ré by mělo o takovou expozici zájem. Celkem 
logicky jsme začali tam, kde to máme nejblíže 
– v Národním technickém museu Praha. Pečlivě 
připraveni a plni optimismu jsme vyrazili na do-
jednanou schůzku s ředitelem NTM. Již v úvodu 
přišlo první ochlazení, když nás přijal jeho zá-
stupce, neboť pan ředitel musel na nečekané, ale 
důležité jednání mimo museum. Přednesli jsme 
náš projekt s osvětlením věcí souvisejících, per-
spektivy celé záležitosti a to s důrazem, že se 
naskýtá mimořádná příležitost ukázat před svě-
tem, co dokážou Češi vykonat úspěšně v oblasti 
potápění, i když pocházejí ze státu bez moře. Bo-
hužel jsme se setkali s minimálním zájmem 
a snahou poukazovat na problémy, které takový 
projekt znemožňují. I když jsme nabídli maximum 
našich možností, což znamenalo odborné pora-
denství v oblasti potápění a případně i fyzickou 
pomoc při budování expozice, tak jednání skon-
čilo neúspěšně. Odcházeli jsme s velkým zkla-
máním (a slibem, že se časem změní situace 
a snad to pak „půjde“) a zcela konsternováni pří-
stupem k této jedinečné možnosti. Já jsem si 
vzpomněl na obdobnou situaci ze začátku 20. 
století, kdy Dr. Emil Holub nabídl své sbírky z jeho 
cestopisných expedic do Afriky pražskému Ná-
rodnímu museu a setkal se se stejným „pocho-
pením“. Nakonec jeho sbírky skončily v Přírodo-
pisném museu ve Vídni, kde představují unikátní 
soubor exponátů zachycujících celkový život 
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Valná hromada  
Svazu českých potápěčů

4

mace k poskytnutí sportovních a or-
ganizačních služeb potápěčskými 
kluby. Valná hromada je spojena 
s předáním čestných odznaků 
SPČR.

Pozvánka a návratka bude odeslána 
v souladu s platnými Stanovami 
SČP.

Na viděnou se těší
MUDr. Pavel Macura

Prezident SČP

Jednání se uskuteční v sobotu 
12. listopadu 2016 od 9.30 hodin 
v hotelu Benica, Ke Stadionu 2045, 
Benešov u Prahy.

Na programu je kontrola usnesení 
z minulé valné hromady, zpráva 
o činnosti SČP za období 2015 – 
2016, zpráva o hospodaření, zpráva 
Kontrolní komise a zprávy odbor-
ných komisí. Nebude také chybět 
diskuse k projednávaným i aktuál-
ním tématům potápěčství a infor-

Vážení sportovní přátelé a členové, rád bych Vás jménem svým, Prezidia SČP a sekretariátu srdečně pozval na jednání 
valné hromady SČP. Valná hromada SČP je tradičně časem bilancování a hledáním nových výzev a cílů pro všechny naše 
kluby.



Bezpečnostní kampaň  
– stárnoucí potápěč
Zdravotní úvahy o potápění
Potápění – sport i pro starší borce

V současné době se potápění věnuje stále více starších zájemců. Tito lidé si chtějí co 
nejintenzivněji užít svůj stále ještě aktivní čas a své potápěčské destinace si často volí 
v tropických nebo subtropických oblastech, kde tráví poměrně dlouhá období. Neustá-
le přibývá i potápěčů nováčků staršího věku, a to nejen na velkých výletních lodích po-
tápěčských expedicí. Je všeobecně známo, že starší potápěči vyhledávají spíše zábavu 
než dobrodružství. Také se potápějí bezpečněji, jsou opatrnější a zpravidla bývají i mno-
hem zkušenější. Rovněž mnohem ochotněji a odpovědněji dodržují různá omezení po-
tápěčských aktivit v případě, že musí respektovat nějaká svá fyzická omezení.

Věkem podmíněná fyzická omezení

S přibývajícím věkem se pojí častější chronická onemocnění, což zpravidla vede k prů-
běžnému užívání léků. Taková medikace musí být s potápěním slučitelná. To se také 
týká různých zdravotních pomůcek a přístrojů, např. kardiostimulátorů. V takových pří-
padech je nutno se poradit s lékařem - odborníkem na potápění. Při posuzování způso-
bilosti k potápění musí zmíněný lékař zvážit typická omezení související s vyšším věkem:

• sníženou fyzickou kondici
• menší sílu i vytrvalost
• změněnou funkci plic
• delší čas potřebný na zareagování
• sníženou odolnost na chlad

Nebezpečí pro kardiovaskulární soustavu

Již samotné ponoření může vyvolat určité fyzické reakce. Následkem mohou být nebla-
hé dopady zvláště na starší potápěče.

• hromadění tekutin ve středu těla
• stažení krevních cest pokožky
• významně silnější vylučování moči

Nevyhnutelným důsledkem těchto dopadů souvisejících s ponorem je výrazný úbytek 
tekutin. To může mít hodně nepříjemné následky, hlavně pak u starších lidí, kteří tak 
jako tak pijí méně „než je zdrávo“. V letním tropickém a subtropickém klimatu může 
rychle dojít k dehydrataci, která zapříčiní vážné potápěčské nehody. „Hustá krev“ totiž 
nemůže dostatečně přispívat k odstraňování inertního plynu.
Nepříznivé dopady spojené s ponory jsou obzvláště nebezpečné pro kardiovaskulární 
soustavu. Přesun tekutin do středu těla nutí srdce k náhlému zvýšení výkonu. A dojde-
-li zároveň ke snížení kožního krevního oběhu, musí se srdce vyrovnávat s ještě větším 
odporem. Přímými možnými následky pak jsou:

• akutní vysoký krevní tlak
• oběhové poruchy
• vyvolání srdeční arytmie
• akutní bezdechost

Předchozí srdeční onemocnění může zapříčinit ve vodě a pod vodou nejen vážné zdra-
votní problémy, ale může vést i ke zvýšenému nebezpečí utonutí a k náhlé srdeční smr-
ti.

Nebezpečí pro plíce a dýchání

Zatížení těla při plavání pod vodou je až překvapivě vysoké. Je to způsobeno hlavně zvý-
šenou hustotou dýchacího plynu závislou na hloubce ponoru. Změny v mechanice dý-
chání pak způsobí, že se náhle projeví i předchozí zdravotní omezení dýchacích orgánů. 
Dokonce i u zkušených potápěčů jde obvykle méně než 5% tělesné energie do ploutve. 
Limitujícím faktorem je mechanika dýchání. A ta se může rychle „vymknout z rukou“ 
kvůli přílišné námaze.

Zvláštní pozornost potřebná při zdravotním vyšetření

Lékař vyšetřující zdravotní stav starších potápěčů by se měl hlavně zaměřit na diagnos-
tiku funkce kardiovaskulární a dýchací soustavy, ale také pečlivě vyhodnotit vytrvalost 
a schopnost fyzického zatížení. Pozornost musí také věnovat i svalové a kosterní sou-
stavě. Cílem má být opodstatněná rada, za jakých podmínek se může starší potápěč 
ještě bezpečně potápět.

Rady pro bezpečné potápění  
v pokročilejším věku

Potápějte se bezpečněji
•  provádějte kratší ponory do menších hloubek
•  respektujte bezpečnostní zastávky a vystupujte  

k hladině pomaleji
•  zredukujte opakované ponory
•  namísto vzduchu používejte jako dýchací plyn Nitrox

Udržujte si fyzickou zdatnost
•  pěstujte vhodné druhy sportu se zvláštním zaměře-

ním na vytrvalost a posilování svalů

Vyhněte se dehydrataci
•  před potápěním se dostatečně zavodněte

TIP:  dobrá tvorba slin naznačuje správnou hladinu  
tekutin

Snižujte zátěž
•  nevystavujte se záměrně přílišné fyzické zátěži
•  potápějte se uvolněně, abyste se vyhnuli stresu

Neskákejte do vody
•  do vody vklouzněte, tím snížíte akutní nepříjemný  

dopad způsobený prudkým ponořením těla

Co nejvíce se chraňte proti chladu
•  promyslete si správnou ochranu proti chladu, abyste 

se vyhnuli i sebemenšímu pocitu prochlazení
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Jsou starší potápěči náchylnější k dekompres-
nímu onemocnění?
Nemusí tomu tak nutně být. V každém případě 
však mohou významně snížit nebezpečí dekom-
presního onemocnění důkladnou hydratací před 
ponorem. Změny v plících u staršího člověka 
toto nebezpečí teoreticky zvyšují. Ale dá se 
tomu odpomoci pomalejším stoupáním k hla-
dině a dodržováním bezpečnostních zastávek.

Existuje vyšší nebezpečí kardiovaskulárních 
problémů?
Bohužel ano. Nepříjemným dopadům na tělo 
při ponoření se nelze vyhnout. A při jiných 
(i když správně kompenzovaných) kardiovasku-
lárních onemocněních může být náhlé ponoře-
ní tou příslovečnou poslední kapkou, která způ-
sobí velký problém, obzvláště, když nějaká 
nečekaná událost vyvolá fyzický a mentální 
stres.

Foto: Archiv SČP

Od kolika let bych měl své potápění již redu-
kovat?
To záleží spíše na biologickém než skutečném 
stáří. Ale nejpozději od věku 40–50 let by mělo 
být potápěčské zdravotní vyšetření důkladnější 
a zaměřené jako vyšetření na „staršího potápě-
če“, který již překročil 55 let.

Kdy bych měl s potápěním skončit?
To vám řekne tělo. Skutečný věk nerozhoduje. 
Co se týče zdraví – jakmile tělo začne vysílat 
signály ve smyslu, že potápění začíná být obtíž-
né a/nebo pobyt pod vodou již není příjemný, je 
načase začít uvažovat o ukončení této aktivity.

Měl bych se potápět konzervativněji?
Ano, určitě. Pro bezpečné potápění existuje 
mnoho rad a doporučení. Ty by měli brát starší 
potápěči naprosto vážně.

Kdy se stane potápěč ze zdravotního hledis-
ka skutečně „starším potápěčem“? Odpověď 
spočívá ve všeobecném zdravotním stavu. 
„Biologické stáří“ je mnohem důležitější než 
stáří dané datem narození. Od 40 let by však 
zdravotní vyšetření na způsobilost pro potá-
pění mělo být důkladnější a rozsah tohoto 
vyšetření by se měl ještě rozšířit a prohlou-
bit po dosažení věku 55 let.

Tato kampaň se zaměřuje na zdravotní 
zvláštnosti starších potápěčů.

Zjistěte si více informací o všech  
bezpečnostních kampaních DAN Europe 
na www.daneurope.org

Připojte se k naší kampani na Facebookové 
stránce DAN Europe

Sledujte naši kampaň na Twitteru pod 
hashtagy #älteretaucher #agingdivers  
#divingsafety

www.daneurope.org – informace o členství 
v DAN, bezpečnostních kampaních, produk-
tech, výcviku, výzkumné činnosti a ještě 
mnohem více…

www.alertdiver.eu – oficiální časopis DAN 
Europe s užitečnými informacemi o potá-
pěčské medicíně a výzkumu.

Bezpečnostní kampaně se financují z člen-
ských poplatků v DAN. Všem členům děku-
jeme za velmi cennou podporu.

Bezpečnostní  
kampaň DAN Europe

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky starších potápěčů
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O čerpání loterijních  
odvodů na sport mládeže

7

Provozovatelé loterií a kurzových sázek odvádě-
jí do sportu milióny korun, které jsou rozdělová-
ny na sport dětí a mládeže. Nezáleží tedy na tom, 
zda jde o olympijské či neolympijské sporty nebo 
tělovýchovné organizace.
Snahou ČOV bylo přerozdělení finančních pro-
středků zejména na neprofesionální sport mlá-
deže. ČOV ve své roli zastupoval celé sportovní 
prostředí a distribuce prostředků měla být co 
nejvíce transparentní. Finance byly distribuovány 
přes oficiální národní sportovní federace či další 
celostátní sportovní organizace s podmínkou, že 
musí být použity na podporu sportu dětí a mlá-
deže, naopak nemohou být použity například na 
odměny funkcionářů.
Svaz českých potápěčů přerozdělil v roce 2016 
do klubů z celé České republiky, na podporu 
sportu dětí a mládeže, celkem 1.950.000 Kč. Dal-
ší finanční prostředky použil svaz na vlastní ak-
tivity. Mezi vlastní aktivity Svazu patří motivační 
balíčky se sportovními pomůckami dětem, které 
se staly v roce 2016 řádnými členy. Dále materi-
ální vybavení pro potápěčský výcvik dětí a mlá-
deže. Do klubů, které pracují s mládeží, jsme 
rozdali 50 kusů potápěčských lahví, 30 kusů vo-
dotěsných stopek, 40 kusů potápěčských ploutví 
a 200 kusů sad medailí.
Kluby materiální podporu ohodnotily kladně a jak 
je vidět, děti si výcvik také užívají.

Text: Iva Kalbáčová
Foto: Archiv klubů

Od roku 2014 platná možnost pro provozovatele loterií a kurzových sázek darovat sportu přes Český olympijský výbor 
(ČOV) finanční prostředky na sport mládeže letoškem končí. Od příštího roku bude rozdělovat příjmy z loterií stát, kon-
krétně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministr financí a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy chtě-
jí kompenzovat tento výpadek navýšením výdajů státu, obcí a krajů na sport z letošních 3,7 miliardy korun na 6 miliard 
korun v roce 2017. Do roku 2020 by dle plánů vlády na sport měly směřovat všechny výnosy z loterií a hazardu.



Úspěchy  
hloubkových potápěčů
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Hned první závodní den se Alena Konečná pono-
řila s monoploutví do hloubky 85 metrů a suve-
rénně získala stříbrnou medaili a národní rekord. 
Na zlato jí chyběl pouhý metr. Michal Rišian se 
s 96 metry umístil na krásném čtvrtém místě, 
ačkoli se specializuje na jinou disciplínu a kon-
stantní váhu s ploutví prakticky netrénoval. Také 
Michal Švadlenka předvedl velmi dobrý výkon 
a se 73 metry (je to jeho osobní rekord v závodu) 
se umístil na 12. příčce.

Následující den se konal závod v disciplíně jump 
blue. Čeští reprezentanti se rozhodli nestartovat 
a raději šetřit síly na závod konstantní váze se 
dvěma ploutvemi, který byl na programu mist-

rovství o den později. Tato strategie se vyplatila.
Alena Konečná si v disciplíně CWT-BIFINS (kte-
rá je s ohledem na efektivitu kopu s dvěma 
ploutvemi oproti monoploutvi náročnější) nahlá-
sila konzervativní hloubku 70 metrů, vynořila se 
s úsměvem na rtech a opět se mohla radovat ze 
stříbrné medaile. Další z českých závodníků Mi-
chal Švadlenka s přehledem zvládl hloubku 65 
metrů a skončil osmý. Oba tak vytvořili národní 
rekordy v této disciplíně.

Po dni volna přišla na řadu poslední, fyzicky nej-
náročnější disciplína – konstantní váha bez 
ploutví. Nebylo žádným tajemstvím, že Michal 
Rišian patří k favoritům. V létě vytvořil světový 
rekord v této disciplíně ve sladké vodě a do Tu-
recka odjížděl s tím, že se bude soustředit pri-
márně na tuto disciplínu a pokusí se o světový 
rekord CMAS i v moři. Michal Rišian si nahlásil 
hloubku 78 metrů, tedy o 7 metrů více než byl 
stávající světový rekord CMAS. Tuto hloubku zvlá-
dl a získal na tomto závodě první zlato a světový 
rekord pro Českou republiku. Netrvalo dlouho 
a také Alena Konečná se mohla radovat ze zlata 
a světového rekordu CMAS s hloubkou 60 metrů. 
Dosavadní rekord překonala o dva metry. Michal 
Švadlenka skončil s 50 metry devátý.

Česká výprava tak byla se 4 medailemi druhou 
nejúspěšnější výpravou tohoto mistrovství za ital-
skými závodníky, kteří jeli ve výrazně vyšším po-
čtu a kteří získali celkem 6 cenných kovů. Opět 
se potvrzuje, že i bez moře patříme ke špičce 
světového freedivingu.

Za dosavadní podporu patří obrovský dík všem 
fanouškům a především sponzorům reprezenta-
ce: špičkové vybavení dodal Salvimar (obleky 
FLUYD) a Apneautic. Výjezd na šampionát vý-
znamně podpořil Svaz českých potápěčů a to díky 
skvělé spolupráci při získávání dotace od MŠMT 
na reprezentaci, která letos pokryje velkou část 
nákladů - startovné, ubytování, cestu na MS. Jed-
notlivé závodníky dále podpořili jejich individuál-
ní partneři klub Apneaman.cz, FALON a alli. Dě-
kujeme a těšíme se na další spolupráci v příští 
sezóně!

Tisková zpráva AIDA Czech Republic 
Text a foto: AIDA Czech Republic

Česko získalo další cenné kovy, tentokrát z individuálního hloubkového mistrovství světa ve freedivingu. Mistrovství 
světa v hloubkových disciplínách freedivingu (CMAS 2nd Apnea World Championship Outdoor), který pořádá organiza-
ce CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques - založená v roce 1959 v Monaku, jejímž prvním a dlou-
holetým prezidentem byl J. Y. Cousteau), se letos konalo v Turecku. Na začátku října 2016 Českou republiku repre-
zentovali tři závodníci v potápění na nádech: Alena Konečná, Michal Rišian a Michal Švadlenka, všichni z týmu 
Apneaman. Soutěžilo se ve čtyřech hloubkových disciplínách – konstantní váze s monoploutví (CWT), konstantní váze 
s dvěma ploutvemi (CWT-BIFIN), jump blue (JB) a konstantní váze bez ploutví (CNF).
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Co se u nás děje
Od 28. října do 30. října proběhne v Ko-
morní Lhotce v sále kulturního domu 
výstava Za poznáním nad a pod hladi-
nou oceánů a moří. Kromě toho pro-
běhnou také besedy a autogramiády. 

Jedna z výstav ponese název Plavby na 
hladinách moří a oceánů. Jejím auto-
rem je Richard Konkolski. Ten má na 

kontě účast v sólo závodech přes At-
lantik – OSTAR 1972, OSTAR 1976, 
OSTAR 1980, je zároveň prvním českým 
osamělým plavcem kolem světa, dva-
krát se zúčastnil v sólo závodě kolem 
světa – BOC Challenge 1982 a 1986 
a jeho fotografie, filmy či exponáty 
z námořních plaveb byly k vidění po ce-
lém světě. Téma výstavy: Plavby na hla-
dinách moří a oceánů. Dalším tématem 
bude Život pod hladinou oceánů a moří, 
pod nímž je podepsán Karel Pryczek, 
předseda KSP REJNOK Těrlicko. 
V rámci výstavy bude k vidění prezen-
tace o potápění (historie, světové re-
kordy, výcvik, sport potápění), ukázka 
potápěčské techniky, život pod hladi-
nou a výstava exponátů (živočichů) či 
vyprávění o sportovním potápění v KSP 
REJNOK Těrlicko.

Výstava Za poznáním nad a pod hladinou oceánů 
a moří

Prezident SČP 
Pavel Macura 
byl zvolen 
místopředsedou 
Rady Sdružení 
sportovních 
svazů
Ve středu 7. září se po třech 
měsících opět sešla Rada 
Sdružení sportovních svazů ČR. Na jejím předposled-
ním zasedání v tomto roce byla na programu kromě 
jiných standardních témat, jako kontrola plnění usne-
sení z předešlých zasedání, čerpání schváleného roz-
počtu atd., také volba nového místopředsedy Sdru-
žení.
Zástupci 17 členských svazů Sdružení si za místo-
předsedu zvolili MUDr. Pavla Macuru, dlouholetého 
prezidenta Svazu českých potápěčů. V současnosti 
tak má Sdružení sportovních svazů ČR tři místopřed-
sedy. Kromě Pavla Macury také Jaroslava Salivara 
(SH ČMS) a Oldřicha Vaníčka (ÚAMK).
Rada Sdružení se v tomto roce sejde ještě jednou, 
a to 16. listopadu. Jedním z hlavních bodů programu 
na listopadovém zasedání bude schvalování nových 
stanov Sdružení sportovních svazů ČR, z.s.

Na filmu The Elements 
se podílel i Michal Rišian
Země, voda, vzduch. Tři živly, tři extrémní sporty, tři 
neobyčejní lidé. Čtvrtý živel hoří v každém z nich. Do-
kumentární film The Elements odhalí divákům pod-
statu tří sportovních odvětví (horolezectví, hloubkové 
potápění a BASE jumping), která jsou spojena se 
symbolikou jim odpovídajících charakteristických 
živlů (země, voda, vzduch). Jednotlivé oblasti jsou 
pak zastoupeny výraznými českými osobnostmi pro-
fesionálního sportu, kterými jsou horolezec Marek 
Holeček, freediver Michal Rišian a Martin Trdla. Mo-
tto projektu zmiňuje čtvrtý živel, který hoří v každém 
z nich. Plamen Martina Trdly však dohořel v loňském 
roce po neúspěšném pokusu o přelet Sněžky, při kte-
rém Martin tragicky zahynul. I přesto, nebo možná 
právě proto, se tvůrci rozhodli v projektu pokračovat, 
ve snaze přiblížit divákům to nesmírné zapálení hlav-
ních aktérů pro věc, které bylo, je a bude neodmys-
litelnou součástí života každého z nich. A to i v kon-
tinuitě s rizikem, které tyto sporty nesou.

Nový hloubkový světový rekord CMAS ve freedivingu!
Český freediver Michal Rišian vytvořil v neděli 10. července v rakouském jezeře Attersee nový svě-
tový rekord v potápění na nádech, kdy se potopil do hloubky - 65 metrů v disciplíně konstantní váha 
bez ploutví ve sladké vodě, vedeným světovou asociací CMAS. Čas ponoru činil 2 minuty a 54 vteřin. 
Dosavadní rekord tím posunul o 4 metry.

Foto: Apneaman

Výstava Svět ticha až do 30. října v Neratovicích
Zástupci klubu PINGUIN potápěči Neratovice zvou na 6. ročník výstavy fotogra-
fií s názvem SVĚT TICHA aneb ozvěny festivalu PAF Tachov 2016. Vernisáž vý-
stavy proběhla 7. října, ale ve Společenském domě v Neratovicích bude výstava 
k vidění až do 30. října. Přijďte se podívat a strávit s námi a kamarády z řad po-
tápěčů pár hezkých chvil. Výstava je podporována Svazem českých potápěčů.



Potápěči v projektu Mladý sportovec
Svaz českých potápěčů je členem Sdružení sportovních svazů ČR, 
které letos vyhlásilo projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvlá-
dání krizových situací a k bezpečnému přežití. Projekt je zaměřen 
na rozvoj sportovně technických a branných schopností a doved-
ností dětí a mládeže do 18 let. Potápění patří mezi tyto branné 
sporty. Celkem bylo z 232 žádostí vybráno 74 sportovních klubů, 
mezi které byly rozděleny 3 miliony korun.
Je chvályhodné, že mezi ostatními sporty je zastoupeno i šest na-
šich potápěčských klubů SČP, které v součtu dostanou 460 tisíc 
korun. Jsou to Potápěči Ústí nad Labem, p. s., Potápěčský klub 
OSAC Plzeň, p. s., Aqualung club - Klub sportovního potápění, z.s., 
AQUA KLUB Liberec, Potápěčský klub KRAKEN Litoměřice p. s., 
ČOCHTANKLUB - potápěči, p. s. a Klub potápěčů Chomutov, z.s. 
Podpora je určena výlučně na činnost základních sportovních člán-
ků při práci s dětmi a mládeží, tj. na pořízení nebo zapůjčení spor-
tovního vybavení, výstroj a personální zabezpečení práce trenérů, 
asistentů, pronájmy sportovišť a cestovné v rámci Projektu. Vybra-
ným potápěčským klubům přejeme hodně sil a úspěchů v soustav-
né práci při výcviku a přípravě mladých potápěčů.

Ze života klubů Svazu českých potápěčů
22. – 26. srpna pořádala Plavecká škola Zéva HK II. turnus pří-
městského plaveckého tábora a plaveckého soustředění pro své 
žáky a členy sportovních klubů. Program se týkal tentokráte nejen 
výuky plavání pro nejmenší a dalšího zdokonalování plaveckých 

způsobů pro starší a zdatnější žáky. Ve spolupráci s Klubem spor-
tovních potápěčů C21, klubem Svazu českých potápěčů, byl čtvrtek 
vyhrazen nové činnosti. 86 dětí zařazených do výkonnostních sku-
pin od začátečníků po pokročilé, ve věku od 4 do 15 let, se od rána 
seznamovalo s potápěčskou výzbrojí, se šnorchlováním a „ploutvo-

váním“. Každý si vyzkoušel zanoření, plavání pod vodou i lovení 
předmětů z hloubky bazénu. „Za zdařilou akci, která žáky nadchla, 
děkujeme potápěčům, pánům: MUDr. J. Mikuleckému, Jozefu Ko-
šinárovi a Danielu Hlubučkovi a prezidentovi Svazu českých potá-
pěčů panu MUDr. Pavlovi Macurovi. Nejen naši plaváčci, ale i in-
struktoři plavecké školy se těší na další společné setkání pod 
vodou. Šnorchlování, ploutvování a potápění nás nadchlo!“ říká 
Soňa Kejzlarová, ředitelka Plavecké školy Zéva.

Letní soustředění mládeže 2016
V začátku letošních prázdnin proběhlo na výcvikovém středisku 
Barbora již tradiční soustředění potápěčské mládeže, pořádané 
Potápěčským klubem Ohře. Program byl nabitý – dopoledne se 
věnovali tréninku plavání, výcviku s ABC výstrojí a dýchacím pří-
strojem. „ Samozřejmě jsme se nevěnovali jenom potápění, došlo 
i na oddechové činnosti jako byly společenské hry, taborák s opé-
káním buřtů, hraní míčových her nebo jen zaslouženému odpočin-
ku,“ říká Bohumil Cink z Potá-
pěčského klubu Ohře. V závěru 
soustředění proběhly teoretické 
a praktické zkoušky. „Po nároč-
ném zkouškovém dni, kterého se 
zúčastnilo sedm z devíti přítom-
ných dětí, jsme byli právem hrdí. 
Předali jsme tři bronzové Delfíny 
a čtyři stříbrné Delfíny,“ dodává 
Cink, který poděkoval za podporu 
a poskytnuté dárky jak SPČ, tak 
i dalším sponzorům a spolupra-
covníkům.
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Retro diving day HDS 
aneb Memorial Jirky 
Trpíka
Dne ve dnech 9. – 11. září proběhla akce 
HDS na lomu Bořená Hora. K vidění 
a k vyzkoušení byl skafandr Drager včet-
ně funkční pumpy a spousta dalších ex-
ponátů. „Mně se tedy nejvíc líbilo, že vý-
stava historických exponátů byla 
interaktivní. Některé exponáty se dokon- ce pohybovaly, mluvily, pily pivo a chodily 

i na záchod (některé častěji než bývá běž-
né.) Bylo fajn po-
tkat staré kama-
rády a i  naj ít 
nové,“ říká Fran-
tišek Pudil, který 
také eNemu po-
skytl své fotky. 
Na akci přijela 
i celá rodina Jir-
ky Trpíka, který 
s tá l  u  z ro d u 
HDS.

S 16 medailemi se vrátili orientační 
potápěči z 31. Mistrovství Evropy  
a 8. Mistrovství Evropy juniorů
Každý z českých 10 účastníků 31. Mistrovství Evropy a 8. Mistrov-
ství Evropy juniorů se vrátil z německého Störitzsee alespoň s jed-
nou medailí. Zlatou medaili z mistrovství Evropy v individuální dis-
ciplině získaly Vendula Resová – v disciplině Mkurz, Zuzana 
Štěpánková – v disciplině Hvězda a Naďa Tylová – v disciplině Pa-
ralel. Stříbrnou medaili pak získali Jakub Němeček v disciplině 
Hvězda a Zuzana Štěpánková v disciplíně Tyče. O další zlatou me-
daili v disciplině Sjíždění družstvo mužů připravilo 25vteřinové zdr-
žení jednoho závodníka na bodě A. Po výborném výkonu v druhé 
polovině závodu skončilo družstvo mužů, ve složení Němeček Ja-
kub, Petžilka Jiří, Skružný Jan a Šmejkal Martin, na druhém mís-
tě. O kvalitě našich závodníků, avšak chybějící trošce štěstí, svěd-
čí i 5 „bramborových“, tedy čtvrtých míst.

Lékařská komise SPČR  
ve spolupráci s APP ČR  
a Fakultní nemocnicí  
v Hradci Králové
pořádá dne 5. listopadu 2016 XV. ročník semi-
náře potápěčské medicíny nejen pro potápěče, 
ale pro všechny zájemce o danou problematiku 
na téma: Aktuální výzvy potápěčské medicíny, 
respirační onemocnění a potápění, profesní po-
tápění, potápěčský výzkum.
Seminář se koná ve výcvikovém středisku Klubu 
sportovních potápěčů C21 Hradec Králové v Ho-
letíně. Přihlášky a bližší údaje naleznou zájem-
ci na sekretariátě Svazu českých potápěčů, nebo 
na e-mailu diver@svazpotapecu.cz
Pro členy, kteří se prokáží platnou příspěvkovou 
známkou SČP 2016, je akce zdarma. Zájemce 
o potápěčský výzkum vyzývá LK ve spolupráci 
s DAN Europe k zapojení se do potápěčského vý-
zkumu formou elektronického sběru dat s pro-
fily ponorů z potápěčského počítače a elektro-
nického logbooku. Bližší informace naleznete na 
www.daneurope.org


