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Na světě existuje určitě celá řada nádherných lo-
kalit vhodných k potápění, krásné korálové útesy, 
teplá voda tyrkysové barvy, nespočet nádherně 
zbarvených živočichů. Jakýmsi protikladem k tomuto 
romantickému pojetí potápění jsou tajemné vraky. 
Vzhledem k rozlehlosti vodních ploch po celém světě 
je zjevné, že dna oceánů, moří, jezer a říčních toků 
jsou poseta nespočtem pamětníků historie lidstva. 
Množství konfl iktů, tragédií či lidských selhání, které 
vedlo k těmto osudům lodí, různých plavidel, letadel, 
ponorek a dalších dopravních prostředků, také již 
nikdo nespočítá. Všechny, ať už na úrovni pirátské 
šarvátky, nebo konfl iktu v rozsahu světové války, 
měly téměř vždy stejný konec. 

Motivace k pátrání po vracích může být různá, 
od dobrodružství odhalování tajemství, po pověst-
nou honbu za pokladem. Ať už je motivace jakákoliv, 
předchází všemu pečlivá příprava expedice za tajem-
stvím potopených vraků. Takovou přípravou rozu-
míme samozřejmě vypátrání místa, kde k potopení 
došlo, ale také historické souvislosti, za jakých se 
tak stalo. Vzhledem k faktu, že podstatná část do-
stupných vraků pochází ze světových válek, je často 
takové místo označeno jako válečný hrob. Jindy, 
spíše u nedávných neštěstí, jsou takové lokality 
ustanoveny jako pietní místa námořních katastrof. 
V těchto případech, kdy často docházelo k velkým 
ztrátám na životech, je vyžadováno speciální povole-
ní k průzkumu takovéhoto místa. Jak bylo již zmíně-
no, s vrakovým potápěním samotným úzce souvisí, 
tedy lépe řečeno samotnému pátrání na dně před-
chází pátrání v historii. Historické souvislosti, které 
vedly ke vzniku daného dopravního prostředku. 
Účel, za kterým byl vyroben, nebo případně později 
přestavěn. Jaká souhra náhod, špatných rozhodnutí, 
selhání či jiných okolností vedly k potopení. Kdo byl 
přítomen na palubě v době neštěstí, co bylo obsa-
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hem nákladu, nebyl samotný náklad důvodem tra-
gédie. Spousta otázek, které čekají na zodpovězení 
v hlubinách vod.

Při hledání odpovědí je prvním faktorem (nebo pře-
kážkou) hned po lokalitě, a to zásadním pro dostup-
nost vraku pochopitelně hloubka, ve které leží. Jsou 
známy vraky dostupné takřka „suchou nohou“, ale 
i takové, které se nachází v hloubkách několika kilo-
metrů. K takovým vrakům je možné se dostat pouze 
pomocí náročné techniky. Tou jsou ponorky, nebo 
speciální podvodní roboty. Mnoho vraků, můžeme 
říct většina, se nachází při pobřeží. Bohužel i přes 
tento fakt je velká část v nedostupných hloubkách. 
I tak se nám otevírá mnoho možností pro hledání, 
zaměření a následného potápění. 

Co můžeme říct s určitostí, je skutečnost, že dobro-
družství spojené s objevováním, studiem a hlavně 
následným prozkoumáváním vraků je jednou z nej-
náročnějších potápěčských aktivit. Ovšem pro toho, 
který na tuto pomyslnou „nejvyšší metu“ potápění 
dosáhne, tedy stane se vrakovým potápěčem, je ob-
rovskou odměnou množství lokalit známých i nezná-
mých čekajících na objevení. Přeji všem (budoucím) 
vrakovým potápěčům krásné zážitky. 

 [ Míra Jakoubek 
IANTD Wreck & Tech. Wreck Instructor

Technical & noTMX Instructor

Tech. Wreck & Tech. Cave Diver

TMX & CCR Diver
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Již od nepaměti se po všech světových oceánech, 
mořích, jezerech, přehradách a řekách plavily lodě, 
později se začaly objevovat i ponorky. Po čase nad 
nimi začala létat letadla. Do vod se dále dostaly i 
různé druhy aut, další nástroje, přístroje i stroje ur-
čené k přepravě věcí, nákladu, lidí, vojska, rekreační 
plavby atd., které byly přepravovány po vodě či po 
zemi v jejich blízkosti a nějakým způsobem se tam 
ocitly.

Nepředvídatelné počasí, bouřky, chyby v mapách, 
chyby lidského faktoru, boje, pirátství, laxnost po-
sádky či kapitánů způsobilo to, co nás, vrakové 
potápěče, nesmírně baví. Vznikly vraky samotné 
a potápění k nim.

Plavba po mořích a oceánech, řekách a jezerech za 
účelem války či obchodu začala dávno před dobou 
egyptskou, a tím začaly vznikat i vraky.

EGYPTSKÁ ŘÍŠE
Od 4. tisíciletí př. n. l. až do roku 332 př. n. l., kdy 
Egypťané přiváželi zlato, kadidlo a myrtu z Puntu 
v jižní Arábii.

FÉNICKÁ ŘÍŠE
Od 3. tisíciletí př. n. l. do 146 př. n. l. po padnutí 
Kartága, kdy Féničané provozovali výnosný obchod 
s mořským plžem, ze kterého se vyráběl císařský 
purpur a se zlatem z Al Khums a z Ofi ru na Somás-
kém pobřeží, dále drahé kovy až z daleké Británie.

ŘECKÁ ŘÍŠE
Od 800 př. n. l. do 200 př .n. l. obchodovala s Indií, 
odkud řečtí obchodníci přiváželi drahokamy.

ŘÍMSKÁ ŘÍŠE
Od 200 př. n. l. do 600 n. l. byla velkou obchodní, 
válečnou i námořní velmocí, která měla masivnější 
lodě s čtvercovými plachtami s výtlakem až 300 tun, 
na tu dobu lodě úctyhodných rozměrů. Ve Středo-
zemním moři provozovali obchod z italských přístavů 
do přístavů Alexandrie v Egyptě, Hormus v Persii 
(Íránu), anebo Aden na Arabském poloostrově. Zboží 
bylo z Indie, Cejlonu a Číny převáženo z přístavů na 
straně Indického oceánu po souši do přístavů ve 
Středozemním moři. Získávali drahé kameny, ocel, 
koření, hedvábí, vzácné kovy – zlato z Afriky, stříbro 
ze Španělska a měď z Kypru.

VIKINGOVÉ
Doba obrovské severské – skandinávské expanze 
od 8. do 11. století.  V roce 1000, tedy pět set let 
před Kolumbem, Vikingové objevili Ameriku. Jejich 
počínání bylo obchodní, loupežné, ale hlavně kolo-
nizační. Byli to špičkoví mořeplavci, kteří dosahovali 
neskutečných vzdáleností bez kompasu s dokonalý-
mi znalostmi o hvězdách a Slunci. Jejich typické lodě 
byly tzv. “langskipy – dlouhé lodě“ s malým ponorem, 
čtvercovou plachtou a poháněné vesly s vysokým 
zakončením přídě i zádě.

03 / Historie
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ČÍNSKÁ ÉRA 
Čínské džunky od 13. do 19. století. Čína byla v tu 
dobu velkou námořní mocností pokrývající Indický 
oceán a část oceánu Tichého. Obchodovali se vším a 
také zaváděli „daně pro Čínu“, výpravy čítaly až 300 
lodí, trvaly dva roky, hlavně na začátku 15. století. 
Čínské džunky byly dobře vybavené, měly až 9 stěž-
ňů otočných podle úhlu větru, plachty z bambuso-
vých rohoží a čtyřramenné hákové kotvy.

BENÁTSKÁ ÉRA
Od 10. století se Benátky staly mocným městským 
státem, který pomalu začal ovládat jak Jaderské, tak 
i moře Středozemní. Benátští kupci obchodovali se 
vším a odkudkoliv. Do 13. století nebyla mořeplavba 
možná bez znalostí a použití hvězd. Jako první začali 
používat mapy, kompasy a přesýpací hodiny. Raději 
křižovali na oceánu než podél pobřeží kvůli nebezpe-
čí ztroskotání. Používali „galéry“ – menší lodě pohá-
něné vesly a plachtami a na delší plavby větší lodě 
poháněné pouze plachtami.

PORTUGALSKÉ KARAKY
V roce 1498 portugalský mořeplavec Vasco da Gama 
dosáhl jako první Indie přímou námořní trasou kolem 
mysu Dobré naděje, tím začala portugalská éra ob-
chodu. V roce 1500 byli v Brazílii, ale obchodní trasa 
mezi Portugalskem a Brazílií začala vzkvétat až po 
roce 1690, kdy tam objevili zlato. Na počátku 16. 
století používali k obchodním a dobyvačným účelům 
lehké karavely o výtlaku kolem 100 tun, jejich for-
mace čítala od 7 do 14 lodí. O století dále se jejich 
lodě převtělily do obřích rozměrů, tzv. „karaky“ o 
výtlaku 1500 tun i více a fl otily se zmenšily. Okružní 
cesta do Goy v Indii a zpět, známá jako „Carreira da 
India“, trvala 18 měsíců a byla velmi obtížná. Zpravi-
dla ji přestály jen čtyři z pěti lodí.

ŠPANĚLSKÁ ÉRA
Od 15. století začala španělská éra obchodu a 
kolonizační politiky jak na západ do celé Ameriky 
– Nového Světa, tak na východ do Manily na Filipí-
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nách a širého okolí v 16. století. Španělé měli velké 
obchodní galeony plující obvykle v počtu 10 – 40 
lodí. Kapitán, který se vzdálil od fl otily, byl zpravidla 
potrestán smrtí. Flotily byly chráněny dvěma až 
čtyřmi ozbrojenými galeonami, které byly placené od 
obchodníků, jejichž lodě chránily.

PIRÁTI
Od té doby, co se začalo po moři dopravovat zboží, 
existují piráti a korzáři. Piráti operovali samostatně 
za účelem své obživy, zatímco korzáři operovali pod 
záštitou či ochranou států  zpravidla proti jejich 
nepříteli. Měli „Zajímající listinu – tzv. Korzárský list“, 
byli to v podstatě podnikatelé, kterým stát vydal 
povolení vést válku proti nepřátelům státu. Při vý-
robě pirátských a korzárských lodí všech typů byl 
kladen hlavní důraz na dvě nejdůležitější vlastnosti, 
a to na snadnou ovladatelnost a velkou rychlost. 
Ve Středozemním moři a podél Atlantiku u africké-
ho pobřeží v 16. – 17. století se díky malému větru 

dlouho používaly menší plachetnice – „galéry s pohá-
něním vesel“ pro zvýšení rychlosti jak u muslimských 
pirátů na severu Afriky, tak u pirátů ze Salé, kteří 
používali „šebeky s latinskými plachtami“. Sir Francis 
Drake a jeho společníci používali zase „karavely“. 
Ovšem v drsných podmínkách Atlantiku a Karibiku 
byly zapotřebí velké plachetnice.

VÝCHODOINDICKÉ 
SPOLEČNOSTI
Začátkem 17. století se začaly  rozvíjet tzv. výcho-
doindické společnosti, které používaly obřích lodí, 
kterým se říkalo „východoindické“. Hlavní společnosti 
byly Anglická společnost založená roku 1600 (EEI) 
a Holandská společnost založená roku 1602 (VOC), 
dále vznikly a do obchodu se pustily i společnost 
francouzská, švédská, portugalská a dánská. Každá 
východoindická společnost měla vymyšlenou svou 
trasu, přístavy a systém dopravy i po suchu. Největší 
obchodní lodí ve službách Anglické společnosti (EEI) 
v roce 1787  byl bezesporu „Hartwell“ s výtlakem 
938 tun. Na své první cestě do Číny došlo k potížím 
s kurzem a potom se vzpourou, která vedla k jejímu 
ztroskotání u Kapverdských ostrovů. Tehdy o tři roky 
později využila EEI dva nejlepší lovce pokladů z moř-
ských hlubin, a to bratry W. A J. Braithwaity, kteří 
už tenkrát ke svým činnostem používali potápěčský 
zvon upravený jako skafandr, plněný ze zásobníku 
– zatíženého dřevěného sudu, spouštěného vedle 
potápěče. Tenkrát bratři Braithwaitové vyzvedli 97 
650 stříbrných tolarů. Ještě do teď na mořském dně 
okolo Hartwellu čeká poklad v hodnotě 2 500 000 
liber šterlinků. Pro zajímavost- jejich odměna pode-
psaná ve smlouvě byla stanovena na 12,5% zachrá-
něného pokladu plus výlohy s tím spojené.

Santa Maria – největší ze tří lodí použitých Kryštofem Kolumbem 

při jeho první cestě přes Atlantský oceán v roce 1492.
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DOBA REVOLUCE
Od roku 1775 se Velká Británie, jako nejsilnější ná-
mořní síla, dostávala do konfl iktu jak s americkými 
koloniemi, tak s Amerikou samotnou po roce 1776 
po americkém „Prohlášení nezávislosti“. Američané 
měli malou námořní sílu, avšak podporovali korzáry. 
V roce 1778 vstoupili po boku Ameriky do války 
Francie a bylo vyrovnáno. Od té doby se hlavní bi-
tvy na moři odehrávaly mezi Angličany a Francouzi, 
hlavně od doby Napoleona Bonaparta od roku 1799, 
kdy svrhl vládu a nastoupil na trůn. Britové vytvořili 
pro své obchodní lodě systém ochranných konvojů 
a Atlantským oceánem křižovaly fl otily až o 600 
lodích. Bojové lodě byly rozděleny podle velikosti a 
počtu kanónů na šest tříd. A v boji s nepřítelem se 
střetávaly vždy ty první čtyři nejsilnější třídy. Lodě 
páté až  šesté třídy byly fregaty podpůrné s menším 
počtem děl.  18. století bylo také považováno jako 
sběratelské, tak se vozily všechny cennosti ze zemí 
s dávnou historií, sochy, obrazy, šperky atd. a za-
kládala se muzea. Britové z kolonií a z cest J. Cooka 
a CH. Darwina, Napoleon posílal do Louvru cennosti 
z dobytých zemí. V bitvě u Trafalgaru (1805) pora-
zilo anglické válečné loďstvo vedené admirálem Ho-
ratiem Nelsonem spojenou španělsko-francouzskou 
válečnou fl otilu. Tímto vítězstvím, v poslední velké 
námořní bitvě plachetnic v historii, potvrdila Británie 
svou námořní převahu a stala se na další století svě-
tovou námořní velmocí.

ZLATÁ HOREČKA
Od roku 1848, kdy se v Kalifornii na Sutterově pile 
našlo zlato, vypukla tzv. Zlatá horečka. Od tohoto 
roku bylo vše podřízeno hledání zlata a převoz do 

zemí na prodej a zpracování nejen v Americe, tak 
i v Austrálii, Novém Zélandu, v jižní Africe, Mexiku 
a na Aljašce. Poté byly nalezeny diamanty v Kap-
ské kolonii. K převozu byly určené dřevěné parníky 
s plachtovým, ale i parním pohonem, které měly na 
straně velká kolesa. Bylo zcela normální, že celé po-
sádky lodí opustily svou loď v přístavu a hnaly se za 
zlatem, lodě čekaly v přístavu na znovuuvedení do 
provozu.

ÉRA POŠTOVNÍCH A 
LINKOVÝCH LODÍ 
Na konci 19. století, kdy byly plachetnice již zasta-
ralé, se začínají objevovat dřevěné parníky s plach-
tovým, ale i parním pohonem. Používaly se pro pře-
pravu zlata ve zlaté horečce. Ty ovšem na bouřlivém 
moři postrádaly stabilitu, postupně byly nahrazeny 
loděmi se železným trupem. Železné lodě byly ze 
začátku poháněné plachtami i párou se zadními 
šrouby, poté už jen zadními šrouby, poháněné párou, 

Bitva u Trafalgaru.
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uhlím, na� ou atd. Železo odolávalo lépe enormním 
vibracím od parních kotlů a po vývoji sdruženého 
parního stroje s možností až dvakrát více energie ze 
stejného množství uhlí. Byla velká poptávka přepra-
vovat pasažéry a obchodní věci, včetně peněz mezi 
státy a centrálními bankami a také poštu. Proto 
vznikly lodě a společnosti poštovní. Britům v roce 
1914, před první světovou válkou, patřilo na moři pr-
venství s 50% registrovanou tonáží poháněné parou. 
Velkolepost obřích linkových lodí, přezdívaných „plo-
voucí paláce“, byla na začátku 20. století spojována 
s dobou hojnosti.

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
V době první světové války byla doba rozmachu 
bitevních lodí, křižníků, torpédoborců, minolovek a 
ponorek. Hlavní rozmach byl vidět ve Středozemním 
moři, hlavně v moři Jadranském pod vlajkou Rakous-
ko-Uherska a Francie, dále v Atlantiku a Baltu pod 
vlajkou Francie, Německa a Velké Británie. 

Velmi zajímavé jsou vraky na Jadranu, hlavně ra-

kousko-uherské. 

První místo patří bezesporu vrakovišti Hochseefl otte 
(německé již odzbrojené fl otily) ve Scapa Flow. Jed-
nou z podmínek příměří, které bylo podepsáno 11. 
11. 1918 v Compiegne a ukončilo 1. světovou válku, 
bylo odzbrojení německého válečného loďstva – 
Hochseefl otte a jeho internace. 

Hlavní síly německého loďstva proto 21. listopadu 
odpluly pod eskortou britské Grand Fleet do zálivu 
Firth of Forth a po kontrole odzbrojení se přesunuly 
do Scapa Flow. Bitevní lodě, bitevní křižníky a lehké 
křižníky zakotvily u ostrova Cava a torpédoborce v 
úžině Gutter Sound mezi ostrovy Hoy a Fara. Lodě 
nebyly bojeschopné, protože byly bez uzávěrů děl a 
vysílaček. Velitel, kontraadmirál von Reuter, čekal na 
další osud, který měla určit mírová konference v Pa-
říži. Mezitím probíhaly mírové rozhovory, které stále 
vázly na otázce německé fl otily. 11. května Dohoda 
rozhodla o vydání německé Hochseefl otte do rukou 
vítězů. S tím Němci nesouhlasili a kontraadmirál 
von Reuter byl rozhodnut pro čest vlajky raději lodě 
potopit. Na lodích už byly velmi malé posádky – 60 
námořníků na každé bitevní lodi, 75 na bitevních 
křižnících, 30 na lehkých křižnících a 10 na torpédo-
borcích. Na lodích nebyly žádné výbušniny, proto se 
daly jedině otevřít kingstony, podvodní střílny torpéd 
apod. Muselo to být uděláno tak, aby Britové nestih-
li lodě odvléci na mělčinu. 20. června se von Reuter 
dozvěděl, že Dohoda dala německé vládě ultimátum, 
buď do 5 dní přijmou mírové podmínky, tj. i vydání 
fl otily, nebo příměří bude přerušeno a nastane opět 
vojenský konfl ikt. Protože noviny dorazily na lodě s 
opožděním, termín vypršel už druhý den 21. 6. 1919. 
V sobotu 21. 6. jako na zavolanou britská bitevní 
eskadra, která německé lodě střežila, odplula na 
střelecká cvičení. V 10.30 hod na stožár vlajkového 

Poštovní parník.
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lehkého křižníku Emden vylétl signál, který nařizoval 
zahájit operaci samopotopení.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Asi  nejdůležitější doba, co se do počtu vraků a bi-
tev na moři týče. Je těžké, kde začít, ale situace byla 
velmi složitá, už jen při obsazování Evropy Němci do-
šlo k hromadnému převozu státního zlata ze všech 
napadených zemí do USA, Kanady a západní Afriky. 
Hovoří se o váze 7 500 tun zlata a hodnotě 54 
miliard liber šterlinků. Do čela námořních armád se 
postupně začaly prosazovat letadlové lodě s elitními 
leteckými formacemi, místo bojových lodí a velkých 
křižníků, které byly za 1. světové války a v mezidobí 
považovány za klíčové či neporazitelné. Vyvíjely a 
stavěly se obrovské kolosy a strategické bojové 
věci, vše pro potlačení nepřítele ve všech válkou za-
sažených zemích. Německo – např. křižníky Bismarck 
a Prinz Eugen, legendární ponorky operující od Baltu 
přes Atlantik (působící spojencům nemalé škody) a 
bojové stíhačky Messerschmitt Bf 109. Velká Británie 
– např. bojová loď HMS Prince of Wales a přestavba 
HMS Repulse. Japonsko – např. legendární a přísně 
tajné supermoderní bitevní lodě Yamato a Musashi, 

Kamikadze a legendární a na 2.světovou válku ne-
překonané torpédo, tzv. „Kopí“. USA s legendárními 
cargo loděmi Liberty zásobující Velkou Británii a 24 
letadlovými loděmi moderní třídy Essex a spousta 
dalších. 

MÍST A BITEV ZA DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY BYLO TÉŽ 
NEPŘEBERNĚ, TAK ALESPOŇ 
MALÝ VÝČET. 
Atlantik – dovážení důležité výzbroje a potravin pro 
Brity – Liberty ships. Bitva o Británii, Baltské moře, 
Severní moře, Norsko – Bergen a Narvik. Středozem-
ní moře, Suez, moře Rudé. Bitva o Pacifi k – Malajsie, 
Jihočínské moře – Force Z, Indonésie, Filipíny Subic 
Bay a Coron Bay, Marshalovy ostrovy, Truk Lagoon, 
Šalamounovy ostrovy, Pearl Harbor a další.

ÉRA POVÁLEČNÁ AŽ 
DO NYNĚJŠÍ DOBY
Vyznačovala se hlavně zkouškami na ukořistěných 
plavidlech jak už bojovými, tak nukleárními, např. 
Bikini apod. Postupně se situace uklidnila a lodě se 
začaly přeměňovat ve vraky spíše lidskou chybou jak 
posádky, tak i laxností a přístupem k nákladu. Přetí-
žené trajekty, např. Salem Express, linky převážející 
jak mnoho lidí, tak materiálu, chyby v navigacích 
moderních technologií, najetí na bludné miny či ka-
tastrofy selháním techniky, např. Estonia a mnoho 
událostí či potopení při srážce s jinou lodí např. SS 
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Andrea Doria / Stockholm, jak vojensky, tak techno-
logicky (že se nemohou vyhnout – velikostí a rych-
lostí) či tím, že kapitán chce zamávat z lodi a zrovna 
je tak veliká jako Costa Concordia.

VRAKY
Tento stručný přehled historických období v souvis-
losti s lodní dopravou bereme jako takový stručný 
úvod do pátrání v historii. Jak bylo již zmíněno, 
s vrakovým potápěním samotným úzce souvisí, tedy 
lépe řečeno samotnému pátrání na dně předchází. 
Spousta otázek, které čekají na zodpovězení v hlubi-
nách vod.

 › Jde o to, z čeho jsou vyrobené? (jak dlouho vydrží, 
okamžitě po potopení dochází k destrukci, buď do-
padem na dno, výbuchem či vlivem vod, do kterých 
se daný vrak potopil).

 › Kde byly vyrobeny? (historie jeho vzniku – projektu, 
výroby samotné i ponoření se všemi problémy, kte-
ré během této mašinérie nastaly či nikoliv).

 › Kdo si je objednal? (rejdařství, soukromé či státní 
instituce, armáda).

 › Za jakým účelem vznikly? (obchodním, personálním, 
záchranným či bojovým).

 › Pod jakou vlajkou se plavily či létaly? (kdo je měl 
naposled pod ochranou a kde byly přihlášené).

 › Kdo jim velel, je řídil, či pilotoval? (kapitáni, řidiči, 
vojáci, policie, záchranáři či piloti).

 › Za jaké situace a kdy se potopily? (v bouři, chybou 
navigace, z laxnosti, v bojovém nasazení či při úto-
ku nepřátel, někdy i vlastních sil).

 › Kdo byl za to zodpovědný? (zdali lidský faktor či 
technická závada).

 › Kolik obětí po sobě zanechaly? (žádné, malé, velké 
či katastrofální lidské oběti).

 › Jak byly vybavené a co z toho vybavení pod vodou 
zůstalo? (obchodní, personální, cargo, bojové, po-
mocné).

 › Jestli nebylo něco z toho vybavení dodáváno z 
manufaktur blízkých nám potápěčům? (Křižíkovy 
závody, Poldi Kladno, Škoda Plzeň atd...).

 › V jaké jsou hloubce? (částečně nad vodou či jsou 
vytažené, vyčnívají propelerem či přídí, v malých 
sportovně-rekreačních hloubkách, ve větších hloub-
kách pro technické potápěče na hraně OC, hlouběji 
nutné SCR či CCR systém, ve velkých hloubkách pou-
ze za užití ponorek a robotů).

 › V jakých jsou vodách? (ve státních – tak se řídí 
zákony daného státu i s povoleními; když v meziná-
rodních – tak platí mezinárodní konvence a pouze 
omezení pro vstup na vrak je, jestli je to válečný 
hrob či pietní místo  katastrofy).

 › Jak jsou daleko od břehu? (výběr báze či lodi a 
jaké).
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PRVNÍ STUPEŇ 
IANTD WRECK 
DIVER – 
ZKRÁCENĚ WD
Vrakové potápění do hloubky 40m s omezenou 
dekompresí a omezenou penetrací s přihlédnutím 
k podmínkám charakteristickým pro evropská stude-
ná moře a moře světová. V tomto stupni můžeme 
proplavat otevřené nadstavby, chodby a skladiště, 
kde je vidět denní světlo, východ je celou dobu 
v dohledu, musí být dostatečně široké, bez zhorše-
né viditelnosti  či sedimentu, který by zhoršenou 
viditelnost mohl způsobit. Možnosti WD jsou shodné 
s koncepcí Cavern Diving.

POŽADAVKY
Kvalifi kace IANTD Advanced Open Water Diver nebo 
ekvivalentní. Minimálně 10 doložených ponorů. Mi-
nimální dolní věková hranice je 15 let s povolením 
rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro 
junior potápěčskou kvalifi kaci, nebo minimálně 18 let 
bez souhlasu opatrovníka.

DRUHÝ 
STUPEŇ IANTD 
TECHNICAL 
WRECK DIVER – 
ZKRÁCENĚ TWD
Vrakové potápění s plnou dekompresí a neome-
zenou penetrací s přihlédnutím k podmínkám cha-
rakteristickým pro evropská studená moře a moře 
světová. 

POŽADAVKY
Kvalifi kace IANTD Deep Diver a EANx Diver nebo ekvi-
valentní. Minimálně 70 doložených ponorů, je na zvá-
žení instruktora, jestli je potápěč schopen tréninku, 
nebo – minimálně 40 doložených ponorů s kvalifi kací 

04 / O kurzu

Salem Express (Safaga – Egypt). Rekreační potápěči v prvním 

stupni – WD.
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NEBEZPEČÍ POTÁPĚNÍ 
V UZAVŘENÝCH 
PROSTORÁCH
Vrakové potápění vyžaduje určité specifi cké doved-
nosti, které zvyšují bezpečnost ponoru. Tyto doved-
nosti jsou zvláště užitečné při vrakových ponorech 
v těžkých podmínkách, ve studené vodě a snížené 
viditelnosti. V teplých mořích využijeme tyto speci-
fi cké dovednosti spíše méně často, neboť podmínky 
potápění jsou příznivější. 

Vrakové potápění se odlišuje od potápění 
v otevřených vodách přítomností některých 
(případně všech) potápění ztěžujících podmí-
nek: 

 › proudy

 › vlny

 › omezená viditelnost

 › tma

 › ostré části vraku

 › riziko zborcení části vraku a následné zavalení

 › riziko zapletení se – rybářské šňůry a sítě na nich 
uvíznuté 

 › riziko zapletení se – naše lano a šňůra

 › riziko potápění v lodním provozu či v plavební dráze

IANTD Wreck Diver a Cavern Diver. Pokud hloubka 
plánovaných ponorů v kurzu překročí 39 m, musí mít 
minimálně 100 doložených ponorů. Minimální dolní 
věková hranice je 18 let.

PROČ
Někde, např. v Polsku, je pro potápění na moři vyža-
dována licence / WD – Wreck Diver. Jinde v zahraničí 
může být vyžadována na potápěčských bázích, hlav-
ně při penetracích do velkých vraků / TWD – Tech-
nical Wreck Diver. Obecně zájemcům umožní získat 
znalosti potápění v novém prostředí. Hlavně těm, 
kteří se zajímají a chtějí se potápět  tam, kde má 
vrak a jeho dané místo nějakou historii, důležitá 
světová poselství – např. Světové války, námořní 
a bojové bitvy  či katastrofy.

Salem Express (Safaga – Egypt). Technický potápěč v druhém 

stupni – TWD při zahájení penetrace.

04 / O kurzu
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 › penetrace vraku – uzavřené prostory

 › ztráta orientace s obtížným návratem ven z vraku

 › změny počasí na hladině v průběhu ponoru

 › riziko od veškeré munice či zbraní na vraku

 › riziko poleptání či požahání od nákladů na vracích 
(toxické a chemické látky, kyseliny)

 › riziko poleptání či požahání od produktů nutných 
pro provoz (ropných látek, olejů)

 › ztráta výstupového lana (nebo ztráta orientace 
s obtížným návratem k lanu) a s tím související ha-
varijní výstup volnou vodou bez vizuální reference

S ohledem na podobnost práce se šňůrou a sestu-
povým lanem, možností zapletení se a přítomností 
uzavřeného prostředí, je technika vrakového potá-
pění blízká technice jeskynní. Vrakové potápění je 
většinou obtížnější, namáhavější i nebezpečnější, než 
potápění jeskynní, z důvodu možnosti změny pod-
mínek počasí a dodatečných rizik – sítí, šňůr, zbor-
cení, proudů a jejich změn, lodního provozu. Hlavně 
však kvůli práci s vlastní svou šnůrou – navijákem 
(reelem), kde u jeskynního potápění většinou tato 
činnost odpadá, z důvodu již dávno natažených linek 
a šnůr.

V případech značné části ponorů můžeme sestupo-
vé lano hodnotit jako hlavní cestu zpět na hladinu, 
analogicky s východem z jeskyně. Výstup mimo se-
stupové lano je možné hodnotit pouze jako výstup 
havarijní, nezajišťující potřebnou bezpečnost.

Schopnost bezpečného výstupu volnou vodou je 
základní předpoklad pro bezpečné vrakové potápění. 
Udržováním požadované výstupové rychlosti, realiza-
ce dekompresních zastávek s výměnou plynů a udr-
žení kontaktu s partnery.

04 / O kurzu
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28 VÝSTROJ A JEJÍ KONFIGURACE
28 Vrakové potápění dělíme na dva celky – stupně 
29 Hlavní výstroj u vrakového potápění se dělí na dva 

celky:
29 Pro 1. stupeň WD je většinou tato možnost 
29 Pro 2. stupeň TWD jsou většinou čtyři možnosti
30 OC při 2. stupni – TWD s dvojčaty
31 ISO
31 LOLA
31 Primární regulátor
32 Sekundární regulátor
32 Primární kompenzátor vztlaku – křídlo (Wing)
32 Sekundární kompenzátor vztlaku – suchý oblek
33 Doplňková výstroj u vrakového potápění
33 Osobní pomůcky
34 Světla
35 Řezací nástroje
36 Orientace, záchrana a dekomprese
37 Ochrana a analýza

05 /
VÝSTROJ A JEJÍ 
KONFIGURACE
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VÝSTROJ A JEJÍ 
KONFIGURACE
VRAKOVÉ POTÁPĚNÍ DĚLÍME 
NA DVA CELKY – STUPNĚ  
1. stupeň: sportovně-rekreační (Wreck Diver – WD)
2. stupeň: technický (Technical Wreck Diver – TWD)

Z tohoto důvodu musíme brát výstroj hlavně 
pro druhý technický stupeň jako věc stěžejní 

a velmi důležitou. Při penetracích z důvodu 
nemožnosti rychlého či okamžitého vynoře-
ní (potápění v uzavřených prostorách), více 
možných krizových situací, těžkých podmínek 
vlastního ponoru s dekompresními postupy 
s velkou hloubkou a nutnou bezpečností pro 
nás potápěče, jsou po výstroji požadovány 
dosti velké požadavky, a to:

 › naše výstroj musí vydržet náročné podmínky při 
penetracích

 › musí zvládnout každou krizovou situaci

 › musí vydržet těžké podmínky vlastního hloubkové-
ho ponoru

 › musí být velmi bezpečná

 › musí mít optimální “DIR” konfi guraci – „co nepotře-
buješ, nech nahoře“

 › naopak musí obsahovat doplňky nutné pro vrakové 
potápění

 › Z těchto důvodů je skoro stejná jako výstroj pro 
jeskynní potápění, až na pár doplňků, které se vzá-
jemně při vrakovém a jeskynním potápění liší. 

Hlavní výstroj musí být zdvojena “redundan-
ce” pro možnou poruchu, aby byla ihned na-
hrazena druhou zcela funkční výstrojí. 

05 / Výstroj a její konfi gurace

Vlevo – Hogarthiánská konfi gurace (DIR) / sportovní.

Vpravo – sportovní konfi gurace.
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PRO 2. STUPEŇ TWD JSOU 
VĚTŠINOU ČTYŘI MOŽNOSTI

OC – OPEN CIRCUIT
Otevřený okruh – “Hogarthiánská 

konfi gurace“ (DIR) / technická

Se dvěma láhvemi (dvojčata s dvěma regulátory) 
a dvě či více dekompresních láhví. Používaný plyn: 
vzduch či směsi plynů.

OC – OPEN CIRCUIT
Otevřený okruh – “Side mount 

konfi gurace“ (DIR) / technická

Se dvěma láhvemi na boku, dvěma regulátory a dvě-
ma či více dekompresními lahvemi. Používaný plyn: 
vzduch či směsi plynů. 

HLAVNÍ VÝSTROJ U 
VRAKOVÉHO POTÁPĚNÍ 
SE DĚLÍ NA DVA CELKY:
Zdvojené dýchání – dva nezávislé regulátory (primár-
ní a sekundární) a dva nezávislé zdroje plynu – mé-
dia.
Zdvojený vztlak – dva nezávislé kompenzátory vztla-
ku (křídlo a suchý oblek).

PRO 1. STUPEŇ WD JE 
VĚTŠINOU TATO MOŽNOST 

OC – OPEN CIRCUIT
Otevřený okruh “Hogarthiánská 

konfi gurace“ (DIR) / sportovní 

S jednou láhví, dvojitým ventilem, dvěma regulátory 
a dekompresní lahví (Stage). Používaný plyn: vzduch 
či směsi plynů.

05 / Výstroj a její konfi gurace
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Velice oblíbená konfi gurace u jeskynních potápěčů, 
která proniká i do vrakového světa, z důvodu lepší 
penetrace – nižší výška potápěče ve stísněných pro-
storách.

SCR – SEMI CLOSED 
REBREATHER
Polouzavřený rebreather / technická

Aktivní, nebo pasivní. Používaný plyn: směsi plynů.

EC CCR – ELECTRONICALLY 
CONTROLLED CLOSED CIRCUIT 
REBREATHER
elektronicky řízený plně uzavřený 

rebreather / technická

Používaný plyn: kyslík a směsi plynů (Diluent).

 [ Bill Hogarth, americký jeskyňář, byl znám svým 
úsilím o maximální zjednodušení a zefektivnění po-
tápěčské výstroje, jím vyvinutá konfi gurace výstroje 
byla pak dále zdokonalena a doplněna o výcvikové 
postupy skupinou potápěčů sdruženou v projektu 
WKPP a dnes bývá obecně nazývána: DIR – Do It 
Right – Dělej to správně.

Zaměříme se na:

OC PŘI 2. 
STUPNI – TWD 
S DVOJČATY
Twin set – dvojčata (Double bottles) – dvě nezávislé 
láhve propojené můstkem manifoldem. Při hlubo-
kých a technických ponorech nejčastěji používáme 
dvě láhve spojené manifoldem o objemu 2 × 10 l, 2 
× 12 l, 2 x15 l nebo 2 × 18 l:

Vlevo – hogarthiánská konfi gurace (DIR) / technická OC.

Vpravo – hogarthiánská konfi gurace (DIR) / technická CCR.

05 / Výstroj a její konfi gurace
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ISO
(jednoventil – uprostřed „manifoldu“)

U ISO ventilu je vždy jedna láhev vyřazena a tím i 
nastává ztráta plynu při poruše manifoldu.

LOLA
(dvojventil na každé láhvi samostatně)

Lola ventil je nejlepší variantou, protože při poruše 
manifoldu se uzavřou oba ventily a nedojde ke ztrá-
tě plynu. 

 [ Použitím Lola systému si musíme uvědomit zvýšené 
riziko, které daný systém přináší z důvodů dvou 
ventilů. Nedostatečným nácvikem manipulace, nebo 
při nesprávném pochopení systému, může dojít k 
záměně reality či předpokladu stavu tlaku v láhvích, 
a tím i objemu dýchacího média. To může způsobit 
nesprávný úsudek při řešení krizových situací.

Dva nezávislé regulátory: Zaručena “redundance“.

PRIMÁRNÍ REGULÁTOR
Primární regulátor je vybaven dlouhou hadicí. Ve 
volné vodě se doporučuje minimálně 150 cm, v 
uzavřených prostorách 210 cm (s karabinkou pro 
možné zavěšení na pravý D-rink při výměně plynů). 
Z důvodu krizové situace v uzavřených prostorách, 
chodbách, schodištích, kajutách atd., (potápěči za 

sebou či nad / pod sebou). Regulátor je umístěn na 
pravém ventilu s tlakovou hadicí ke křídlu.

LOLA systém

kolmý s regulátory a uspořádání hadic.

ISO systém.

LOLA systém.

05 / Výstroj a její konfi gurace
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SEKUNDÁRNÍ REGULÁTOR
Sekundární regulátor je na hadici dlouhé cca 65 – 
75 cm (podle velikosti postavy potápěče). Regulátor 
je upevněn bezpečnou gumovou smyčkou okolo 
krku. Regulátor je umístěn na levém ventilu spolu 
s manometrem a tlakovou hadicí pro napojení 
suchého obleku.

Dva nezávislé kompenzátory vztlaku: Zaručena 
“redundance”.

PRIMÁRNÍ KOMPENZÁTOR 
VZTLAKU – KŘÍDLO (WING)
Křídlo – BCD (angl. Buoyancy Controll Device) je jed-
nou z nejdůležitějších součástí výstroje technického 
potápěče. Pro náročnější a technické ponory je nej-
vhodnějším typem BCD tzv. křídlo. Na rozdíl od stan-
dardních sportovních žaketů mají křídla jednodušší, 
ale bytelnější konstrukci, při nafouknutí nesvírají a 

neomezují tělo potápěče, usnadňují plavání v ideál-
ní poloze – trimu, při pohybu ve vodě mají menší 
hydrodynamický odpor, jsou variabilnější a umožňují 
také snadné připnutí další dodatečné výstroje. 

 [ Zvláště nedoporučená (nepřípustná) jsou dvě křídla, 
respektive dvě duše. Znamenají potencionální vážný 
problém, který se potvrdil několika smrtelnými ne-
hodami.

SEKUNDÁRNÍ 
KOMPENZÁTOR VZTLAKU 
– SUCHÝ OBLEK
Suchý oblek – Dry Suit. Při náročnějších sestupech 
a v technickém potápění jsou mnohem častěji pou-
žívány suché obleky. Tyto obleky pak kromě tepelné 
ochrany plní další důležitou funkci, funkci záložního 

ISO systém

šikmý s regulátory a uspořádání hadic.

Pozor na křížení hadic (vznik potencionálních pastí – děr) – nebez-

pečí zachycení vybavení o konstrukce vraku.

Křídlo.

05 / Výstroj a její konfi gurace
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zdroje vztlaku. Doporučené jsou kapsy umístěné na 
každé straně pro uložení bójky s reelem, náhradní 
masky, nůžek a wetnotesu. Dále je doporučený 
přední šikmý zip pro samostatné oblékání a kom-
pletní oblek, jak s botkami, tak s integrovanou neo-
prénovou haubnou (jeden kompletní suchý oblek je 
vždy praktičtější, než složený ze 4 dílů). Jako hlavní 
doplněk jsou rukavice (základní – mokré, do studené 
vody a náročnější ponory pak suché s nasazovacími 
těsnícími kroužky).

 [ Mokré obleky se vyrábí z neoprenové gumy vyplně-
né bublinkami inertního plynu oboustranně polepené 
nylonem. Tento materiál zajišťuje pružnost, dobré 
tepelně izolační vlastnosti a mechanickou odolnost 
obleku. Jsou s ním však spojeny i určité nevýhody. 

Především nedostatečná tepelná ochrana při potá-
pění ve studené vodě a ztráta izolačních vlastností 
a vztlaku s hloubkou. Pokud má potápěč mokrý 
oblek, tak jsou nutné ploutve s pružinou a vhodná 
konfi gurace výstroje s ideálním vyvážením bez pře-
tížení.

DOPLŇKOVÁ 
VÝSTROJ U 
VRAKOVÉHO 
POTÁPĚNÍ
OSOBNÍ POMŮCKY

Základem tohoto typu konfi gurace je pevná zádová 
deska (angl. Backplate) s popruhem. Ta umožňuje 

Vlevo – hogarthiánská konfi gurace (DIR) / technická OC.

Vpravo – hogarthiánská konfi gurace (DIR) / technická CCR.

Vlevo – backplate. 

Vpravo – kompletní backplate s popruhy a křídlem.

05 / Výstroj a její konfi gurace
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Ploutve používáme výhradně s pružinou (menší rizi-
ko poškození a následné ztráty ploutve).

Dalším důležitým doplněním výstroje je náhradní 
maska v kapse.

Skůtr (Scooter či  Diver Propulsion Vehicle / DPV) – 
doporučený pro penetrace na dlouhých vracích o vel-
kém objemu s prostornými chodbami a nákladovými 
prostory hlavně tam, kde je velká hloubka. Plavání 
a tím i RMV (angl. Residual Minute Volume) by bylo 
dosti náročné a namáhavé.

SVĚTLA
Svítilny s úzkým kuželem světla (většinou 10 stup-
ňů) a s co největším výkonem. Buď s halogenovými 
žárovkami od 35 W výše, či HID (High Intensity 
Discharge) od 10 W (obě starší verze) a hlavně LED 
(Light Emitting Diode) také od 10 W (v současnosti 
nejvíce používané). Stejně jako v jeskynním potápění 
jsou standardní tři druhy svítilen: hlavní – primární, 
záložní – sekundární a malé – doplňkové. 

pohodlné a stabilní upevnění výstroje k tělu potápě-
če, rozložení váhy potápěčských lahví a výstroje na 
celou plochu zad a připnutí další dodatečné výstroje.

Zátěž se při potápění s dvojčetem nejčastěji používá 
tzv. V-weight neboli V-zátěž. Jedná se o olověný 
odlitek s průřezem ve tvaru V, který potápěči umis-
ťují mezi své láhve. Pro náročnější a technické po-
nory musí splňovat několik podmínek. V první řadě 
musíme mít dostatečné množství zátěže, abychom 
byli schopni se i s prázdnými láhvemi, tedy s nej-
lehčí výstrojí, udržet na dekompresní zastávce ve 3 
m. Dále by zátěž nikde neměla překážet a konečně 
zátěž by měla být umístěna v takovém místě, aby 
nám umožňovala bez úsilí a dodatečných pohybů 
zaujmout pod vodou ideální polohu – trim.

Technické ploutve s pružinami.

V – zátěž.

Vlevo – náhradní maska.

Vpravo – podvodní skůtr.

05 / Výstroj a její konfi gurace
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Záložní světlo – sekundární umístěné na pravém 
D-ringu (nebo na pravém i levém) či pásku, zajištěné 
úvazem “gumicukem” či “gumkou” (možnost rychlého 
vytažení při selhání hlavního – primárního světla a 
rychlá použitelnost), nechat zavěšené karabinkou na 
D-ringu. Při náročnějších ponorech je nutné mít dvě 
záložní světla – baterky. Dále malé světlo – bater-
ku (čtečku) na masce či helmě pro usnadnění čtení 
informací z počítačů, manometru, handsetů, rebrea-
therů či tabulek nebo wetnotesů (ta není záložní). 
Při umístění na hlavě nesmí oslňovat ostatní potápě-
če. Doporučená je výkonná LED. U záložního světla je 
rozhodující jeho spolehlivost a doba svícení. Stejně 
jako u primárního světla musí být úhel vyzařování 
takový, aby byla umožněna signalizace a bezpečné 
sledování cesty zpět či vodící šnůry (je-li natažená). 
Pro označení lana se používá stroboskop (velmi 
efektivní zařízení), který umožnuje snadněji nalézt 
správnou cestu zpět, převážně za snížené viditelnos-
ti nebo v noci.

ŘEZACÍ NÁSTROJE
Nejvhodnější pro bezpečné použití jsou kleště s 
rovnou kovovou kovadlinkou (např. Wolf Garten), 
kleště s plastovou kovadlinkou nejsou vhodné na 
kovové dráty a lanka. Nůžkové kleště špatně řežou 
tenké šnůry a dráty (mohou se zaseknout roztaže-
ním a pak se dostanou lanka či šnůry mezi břity). 

Řezače šňůr jsou vhodné k řezání tenkých sítí a 
některých šňůr, hlavně mimo zorné pole potápěče. 
Díky tomu, že řezák je s ochranou, není možné si 
přeříznout hadici atd.  Jsou však nevhodné na hrubší 
lana a tzv. tralové sítě. 

Nože mají malou účinnost, používají se s tupou 

Hlavní světlo – primární, používáme baterku se 
zdrojem umístěným na opasku, lahvích, RB či bac-
kplatu s „Goodmanovou“ či „LOLA“ ručkou, abychom 
měli za každé situace volné ruce. Umístění akumulá-
toru je nutné zvolit tak, aby nezvětšoval profi l po-
tápěče. Pro potřeby signalizace jsou zcela nevhodná 
světla fotografi ckých blesků a videokamer, s rozšíře-
ným plošným paprskem.

 [ Baterka v ruce je v uzavřených prostorech nepří-
pustná.

Primární světlo – LED svítilna se zdrojem na opasek.

Vlevo – sekundární LED svítilny se „čtečkou“ na masce.

Vpravo – signální stroboskop s LED lampou.
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špičkou a pilkou (krátké do ruky, která v tu chvíli 
dělá ochranu proti přeříznutí části výstroje). Vyžadují 
napnutí řezaného lanka, většinou je nelze použít 
jednou rukou a musí se vždy použít pouze v zorném 
poli potápěče, neboť jinak hrozí nebezpečí poškození 
výstroje.

Doporučené jsou dva nástroje. Jeden může být v 
kapse a druhý v dosahu rukou (postroj backplatu, 
ramenní či bokové pásy, nebo na výstroji RB lungů). 
Na rukojeť doporučujeme udělat smyčku z bungee, 
která se navléká na ruku, tím zabráníme ztrátě ná-
stroje.

ORIENTACE, ZÁCHRANA 
A DEKOMPRESE
Kompas – na okolí vraku vhodný, méně vhodný 
uvnitř vraku. Pomůcka pouze pro mapování či zorien-
tování se (např. příď – záď), ale díky většinou mase 
oceli, dosti nepřesná. 

Potápěčské počítače, hloubkoměry či časomíry. Pro 
technické ponory se doporučují dva přístroje – potá-
pěčský dekompresní počítač s možností výměny ply-
nů a druhý záložní či hodinky pro informaci o čase a 
hloubce. 

Set IANTD dekompresních tabulek.

Bójky pro nouzový výstup a signalizaci. Velmi důle-
žitá je záložní bójka, hlavně při potápění v plavební 
dráze, nebo proudu (dri� u). V případě ztráty jediné 
bójky (bez náhrady záložní bójkou) hrozí nebezpečí 
při vynoření v dráze lodě (vraky se často nachází v 
plavebních drahách). 

Nůž, kleště a řezač šňůr.

Kompas.

Bójky.
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GSM záchranný set, uzpůsobený pro potápění (v 
pouzdře odolném tlaku), vysvětlený v kapitole „Zá-
chranné organizace, pomůcky a postupy“. Neméně 
důležité jsou signalizační barvivo, píšťalka, siréna, 
zrcátko, v noci stroboskop.

OCHRANA A ANALÝZA
PřiIba či ochranná kombinéza – nutnost zvážit dle 
situace, náročnosti a profi lu ponoru.

Doporučený analyzátor kyslíku (oxymeter).

 [ Výstroj by měla být optimální a zvolena podle míst-
ních podmínek a profi lu ponoru. To co není potřeba, 
nechej nahoře!!!

Bubínky se svinovanou šnůrou (Reels), naviják – bu-
ben, karabinky „psí“, dvojitá karabina (double ender) 
a jeskyňářské šipky pro označení směru zpět na 
natažené lince. 

Plastové tabulky s tužkou či wetnotes na popis 
dekomprese, měření, či vysvětlování postupů pod 
vodou.

Dalším doporučeným doplňkem, avšak neméně dů-
ležitým, je PLB (Personal Locator Beacon) – osobní 

Bubínky.

Wetnotes.

Analyzátor kyslíku (oxymeter)
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Dále můžeme používat dekompresní tabulky.                               

Více znalostí a zkušeností vyžaduje používání de-
kompresních programů – deco softwaru. Následné 

vytisknutí a zalaminování, nebo přepsání do wet 
notesu či na popisovou plastovou tabulku.       

Zkušení potápěči v některých případech vypočítá-
vají parametry dekomprese z hlavy pomocí různých 
mnemotechnických pomůcek. Nicméně tyto metody 
by měly být používány jen velmi zkušenými potápěči, 
kteří jsou schopni plně využít fyzikální zákony pro 
systémy dekomprese.

GAS 
MANAGEMENT
Cílem hospodaření se zásobou dýchacích plynů  
v průběhu ponoru (gas management) je, abychom 
v jakékoliv fázi ponoru vždy měli dostatečnou rezer-
vu dýchacího plynu pro bezpečný návrat na hladinu 

DEKOMPRESE
Při plánování dekomprese můžeme použít celou řadu 
různých metod:

Nejpoužívanější jednoduchou metodou je použití 
osobního nitroxového či trimixového počítače se 
všemi funkcemi pro potápění s nitroxem (EANx) či 
trimixem (TMx).
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Osobní dekompresní počítače.

(A) 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
125 75 51 35 25 20 17 14 12 10 9

(B) 19 16 14 12 11 10 9 8 7 7 6 A 00:00
01:59

02:00

25 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 B 00:00
00:19

00:20
01:59

02:00

37 29 25 22 20 18 16 11 10 9 8 C 00:00
00:09

00:10
00:24

00:25
02:59

03:00

57 41 33 28 24 19 17 14 12 10 9 D 00:00
00:09

00:10
00:14

00:15
00:29

00:30
02:59

03:00

82 59 44 35 25 20 E 00:00
00:09

00:10
00:14

00:15
00:24

00:25
00:44

00:45
03:59

04:00

111 65 51 F 00:00
00:19

00:20
00:29

00:30
00:44

00:45
01:14

01:15
01:29

01:30
07:59

08:00

125 75 G 00:00
00:24

00:25
00:44

00:45
00:59

01:00
01:14

01:15
01:39

01:40
02:09

02:10
11:59

12:00

H 00:50
01:04

01:05
01:34

01:35
02:09

02:10
02:59

03:00
03:59

04:00
05:39

05:40
23:59

24:00 (C)
K 03:00

03:59
04:00
04:59

05:00
05:59

06:00
06:59

07:00
07:59

08:00
09:19

09:20
38:59

39:00

L 06:00
06:59

07:00
08:29

08:30
09:59

10:00
11:59

12:00
13:59

14:00
16:29

16:30
47:59

48:00

G F E D C B A
137 111 82 57 37 25 19 12

Tato tabulka je ur ena pro potáp ní se vzduchem. 115 88 59 41 29 20 16 15
Tabulka vychází z Buehlmannova algoritmu ZH-L 16 91 68 44 33 25 17 14 18
a je ur ená pro sestupy v nadmo ských výškách 72 53 37 28 22 15 12 21
0 - 300 metr  (0-1000 stop). 57 42 30 24 20 13 11 24
Tabulka byla sestavena pomocí softwaru 47 35 26 21 18 12 10 27
poskytnutého IANTD, inc repetitive dive groups. 40 30 23 19 16 11 9 30
Údaje nejsou p eveditelné do jiných tabulek. 35 27 21 17 14 10 8 33
3-minutová bezpe nostní zastávka je doporu ená 31 24 19 15 12 9 7 36
pro všechny sestupy. 27 21 17 14 11 8 7 39
V t chto tabulkách není zohledn na fyzická kondice 25 19 16 13 10 7 6 42
potáp e, obtížnost sestupu, teplota vody, atp. 23 17 14 11 9 7 6 45

(A) - najdi plánovanou hloubku D
(B) - as na dn  v odpovídajícím sloupci s hloubkou BT
(C) - k ížovým tením naleznete interval setrvání na hladin  SI
(D) - najdi opakovací skupinu RG - na konci SI
(E) - t te seshora dol  pro naplánování druhého ponoru
a pro p íslušnou hloubku ode t te RNT.
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(D) REPETITIVE GROUP NA KONCI S.I.
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IANTD vzduchová dekompresní tabulka.

Dekompresní a gas managementový program.
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– náš i našeho partnera. Tato zásada by neměla být 
při žádném ponoru porušena. Ztráta dýchacího plynu 
může přijít v té nejméně očekávané situaci. V oka-
mžiku zahájení výstupu, kdy nás čeká dekomprese 
v nejvzdálenějším bodě jeskyně, uvnitř vraku nebo 
za jiných nepříjemných okolností.

Z tohoto důvodů potápěči používají celou řadu gas 
managementových pravidel, která jim pomáhají 
určit okamžik, kdy je třeba ponor ukončit a zahájit 
návrat nebo výstup na hladinu.

Mnoho potápě č ů m se podvědomě obává poruchy 
výstroje, která jim znemožní dýchat pod vodou. Ana-
lýzy potápěčských nehod však ukazují, že podobné 
závady se objevují jen velmi zřídka. Nejčastější pří-
činou situací, kdy se potápěč ocitne pod vodou bez 
dýchacího plynu, je buď  závažné porušení gas ma-
nagementových pravidel, nebo zásadní opomenutí 
sledování kontrolního manometru.

METODA „ 60 BARŮ“ 
– PRO STUPEŇ WD
Při plánování ponorů  na úrovni OWD, tedy jednodu-
chých bez dekompresních ponorů  nepřekračujících 
hloubku 20 m, je určení správného okamžiku k vy-
noření poměrně jednoduché.  Tyto ponory obvykle 
probíhají tak, že první z potápěčské skupiny, komu 
v lahvi zůstala zásoba 100 barů , signalizuje zbytku 
skupiny, že právě dosáhl poloviny své zásoby plynu. 
Skupina potápěčů se tak dozví, že se blíží konec 
ponoru a pomalu zahájí návrat k místu plánovaného 
výstupu z vody. Samotné vynoření pak obvykle za-
číná v okamžiku, kdy potápěč s nejvyšší spotřebou 
má v láhvi 60 barů . Tato zásoba postačuje na bez-

pečné vynoření na hladinu rychlostí 9 m/min i prove-
dení bezpečnostní zastávky. V případě nouze je toto 
množství dostatečné i pro sdílení plynu při vynoření 
s partnerem. Na hladině by pak potápě č ů m vždy 
v lahvi měla zůstat nedotknutelná rezerva nejméně 
30 barů .

METODA „ ½ + 15 BARŮ“ 
– PRO STUPEŇ WD
Při náročnějších ponorech do větších hloubek se 
potápěči zanoří a dále plavou podél podvodní stěny 
nebo zkoumají vrak a následně se vrací k místu 
vstupu do vody, přičemž se však v jakékoliv fázi 
ponoru  mohou bezpečně vynořit na hladinu. Teh-
dy používáme metodu, kdy celkovou zásobu plynů 
rozdělíme na dvě části a připočteme 15 barů. Pokud 
ale naše zásoba plynů poklesne na polovinu plus 15 
barů, zahájíme návrat. Tato metoda je však použitel-
ná pouze v případech, kdy je návrat méně náročný 
na spotřebu dýchacích plynů než cesta tam.

TŘETINOVÉ PRAVIDLO 
– PRO STUPEŇ TWD
Původně určené pro specifi cké podmínky ponorů 
v jeskyních na Floridě, Sheck Exley vyvinul tzv. třeti-
nové pravidlo. Toto pravidlo říká, že návrat z jeskyně 
či vraku zahájíme v okamžiku, kdy spotřebujeme 
jednu třetinu z celkové zásoby plynu. Druhá třetina 
je určena pro návrat a třetí třetina je rezervou pro 
našeho partnera. Toto pravidlo však můžeme použít 
pouze v jeskyních a ve vracích, kde máme jistotu, 
že cesta zpět bude na spotřebu méně náročná než 

06 / Dekomprese
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cesta tam. To odpovídá ponoru, když cesta tam 
obvykle začíná proti proudu. Při penetraci vraku je 
ponor obvykle bez proudu, ale mnoho času jsme 
strávili instalováním vodící šňůry. K tomuto pravidlu 
přidáváme Pravidlo Rock Bottom – železné rezervy, 
protože z vraků, které se nacházejí ve velké hloubce, 
vystupujeme dlouho po laně až na loď či k dekom-
presní stanici.

PRAVIDLO ROCK BOTTOM 
– ŽELEZNÉ REZERVY
Toto pravidlo říká, že při kterémkoliv ponoru musíme 
mít dostatečnou zásobu dýchacích plynů pro návrat 
i pro bezpečné provedení dekomprese své i našeho 
partnera, a to i v případě, že vlivem stresu bude 
naše spotřeba plynů zvýšena až o 50 %.

RB = 2 potápěči × RMW (l/min) × Ø hloubka (bar) × 
čas (min)

Dva potápěči   = 2
RMW v krizi  = 30 l/min
Průměrná hloubka = v barech
Čas   = min (1 min vyřešení pro-
blému dále výstup 10 m/min)

Příklad: 
Rock Bottom z hloubky 40 m pro lahve 15 l, 18 l 
a double 2 × 12 l (24 l)
Dva potápěči   = 2
RMW v krizi  = 30 l/min
Průměrná hloubka = 3 bar (Ø hloubka 20 m)
Čas   = 5 min (1 min vyřešení pro-
blému a dále 4 min na výstup 10 m/min)
Láhve   = 15, 18, 24 l

RB = 2 potápěči × 30 l/min × Ø hloubka (bar) x čas 
(min)
RB = 2 × 30 × 3 × 5 = 900 l

Takže pro tu verzi krizové situace si musíme nechat 
v lahvi tuto rezervu:
RB objem lahve = 900 (l) / objem lahve (l) = výsle-
dek (bar)
RB15 = 900 l / 15 l = 60 bar
RB18 = 900 l / 18 l = 50 bar
RB24 = 900 l / 24 l = 37,5 bar

Pravidlo Rock Bottom je optimálním gas manage-
mentem, ale při striktním dodržování nedává reálné 
výsledky (velká bezpečnost, což znamená prakticky 
nereálná potřeba neseného plynu). Proto je tento 
přístup třeba chápat jako koncept v přístupu k plá-
nování spotřeby a ideální návod, jak odhalit slabá 
místa v gas managementu, na která se potom mů-
žeme zaměřit a počítat s nimi.

Dále platí všechny postupy pro určitý stupeň 
a hloubku dle technického potápění a plynů k pono-
ru zvolených.
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ATLANTSKÝ 
OCEÁN – 
ATLANTIK
Druhý největší světový oceán omývá břehy tří kon-
tinentů. Na západě je to Severní a Jižní Amerika. 
Na východě Evropa a Afrika. Vzhledem k tomu, že 
Atlantik je protkán sítí celosvětově nejpoužívanějších 
námořních tras, nachází se na dně nespočet vraků 

Na světě je mnoho vrakových míst s mnoha tisíci 
vraky na dně, které stojí za pozornost, ale bohužel 
není v silách žádného vrakového potápěče všechny 
navštívit. Následující přehled zmiňuje ty, které by 
neměly ujít vaší pozornosti. Jde o prověřené lokality, 
o kterých je známo, že se k nim dá potápět.  

Dále je možné získat přibližný přehled o počtu vraků 
v konkrétní zemi či v jejich výsostných vodách. Tento 
seznam je pro přehlednost a snadnější orientaci se-
staven podle světových moří, oceánů, jezer, přehrad 
a toků příslušných států. 

Oceány a hlavní moře jsou nadřazeny těm menším 
v nich umístěných.
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všech období historie. Na dně Atlantského oceánu 
najdeme také zřejmě nejznámější vrak na světě 
– Titanik. Atlantik je velice náročný oceán, známý 
především pro střídání proudů a teplot. Nesmíme 
zapomenout na pověstný záhadný “Bermudský troj-
úhelník”.

BRITSKÉ OSTROVY
Hojné naleziště vraků je okolo Britských ostrovů. 
V známých lokalitách evidujeme kolem 300 vraků. 
Hlavně tzv. “Liberty Ships – Lodě Svobody”, které 
zásobovaly z Ameriky Velkou Británii během 2. svě-
tové války. Říká se, že okolo Británie je v různých 
hloubkách až 250 000 lodí.

NORWAY

SWEDEN

FINLAND

FRANCE

SPAIN

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

ITALY

(DEN.)

ICELAND

UNITED
KINGDOM

IRELAND

LIECH.

SWITZ.

LUX. CZECH REP.
SLOVAKIA

ROMANIA

ALBANIA

BELARUS

UKRAINE

MOLDOVA
AUSTRIA HUNGARY

CROATIASLOVENIA
BOS.&
HER.

MALTA

NETHERLAD

BELGIUM

GERMANY POLAND

RUSSIA

GREECE

MACEDONIA

PORTUGAL

Faroe
Islands

BULGARIAANDORRA

DENMARK

SERBIA

MONT.KOS.

(PORT.)
Azores Islands

THE GAMBIA

SWAZILAND

ZIMBABWE

ZAMBIA

ANGOLA

TANZANIA

SOUTH
AFRICA

UGANDA

CENTRAL
AFRICAN REPUBLIC

NIGER

LIBERIA
CAMEROON

GABON

EQUATORIAL GUINEA

GUINEA
GUINEA-BISSAU

MALI
MAURITANIA

SENEGAL
CAPE VERDE

TUNISIA
MOROCCO

ALGERIA
LIBYA EGYPT

NIGERIA

DJIBOUT

BOTSWANA
NAMIBIA

BENIN

TOGOCÔTE
D'IVOIRESIERRA

LEONE

ERITREA

MADA

BURKINA
FASO

LESOTHO

CHAD

GHANA

SUDAN

RWANDA

BURUNDI

MALAWI

MOZAMBIQUE

ETHIOPIA

REP. OF
THE

CONGO DEMOCRATIC
REPUBLIC OF
THE CONGO

ANGOLA

SAO TOME AND PRINCIPE

Western
Sahara

KENYA

COMO

(PORT.)
Madeira Islands

(PORT.)
Canary Islands

(FR.)
Mayotte

COLOMBIA

PERU

BOLIVIA

CHILE

SURINAME
(FRANCE)

PARAGUAY

BRASIL

GUYANA

URUGUAY

ECUADOR

ARGENTINA

VENEZUELA

French Guiana

CUBA

CANADA

BELIZE

HONDURAS

NICARAGUAEL SALVADOR

GUATEMALA

COSTA
RICA PANAMA

THE BAHAMAS

(NETH.)
(NETH.)

TRINIDAD AND
TOBAGO

DOMINICAN REPUBLIC

JAMAICA

(DENMARK)

UNITED STATES

ST. VINCENT AND
THE GRENADINES

GRENADA

BARBADOS

ST. LUCIA

DOMINICA

ANTIGUA AND BARBUDA

ST. KITTS AND NEVIS
HAITI

Greenland

Guadeloupe (FR.)

Aruba

Martinique (FR.)

Neth. Antilles

(U.K.)
Montserrat

(US)
Puerto Rico

SYRIACYPRUS
LEBANON

GEORGIA

AZERARMENIA

IRAQ

TURKEY

JORDAN

ISRAEL

SAUDI
ARABIA

SOUTH ATLANTIC OCEAN

NORTH ATLANTIC OCEAN

Jednou z nejzajímavějších destinací je “Vrakoviště 
Hochseefl otte ve Scapa Flow – operace Samopoto-
pení 21. 6. 1919” ve Skotsku, kde je nyní 25 vraků, 
které nebyly vyzvednuty. Bohužel mezi válkami bylo 
málo kvalitního materiálu na stavbu nových lodí, tak 
se začaly převrácené lodě vyprošťovat. Do lodě byly 
navrtány otvory, do trupu pod vysokým tlakem se 
nahnal vzduch a loď vyplula na hladinu. Pak byla od-
tažena k sešrotování. Tyto práce probíhaly až do 2. 
světové války a posledním vrakem vytaženým ze 
dna byl bitevní křižník Derffl  inger v červenci 1939.

Vraky König, Kronprinz Wilhelm, Markgraf, Brummer, 
Dresden II, Köln II a Karlsruhe II zůstaly na dně, jako 
vraky do dnešních dnů.

SEVERNÍ EVROPA
V Norsku je nejméně 108 známých vraků, mezi 
dvě nejznámější lokality patří Narvik “Operace 
Weserübung 10. 4. 1940” a Bergen. 

V Narviku leží tyto zajímavé lodě: Wilhelm Heidkamp, 
Anton Schmitt, Dieter von Roeder, Herman Kuhne, 
Martha Heinrich Fisser, Strassa, Neuenfels a Roman-
by. 

V Bergenu zase tyto vraky: SS Afrika, Barenfels, Eli-
sabeth Bornhofen a sedm vraků okolo vraku Elsesro.

Ve Francii je přibližně 30 známých lokalit, dále jiho-
africké pobřeží, které je velmi zajímavou lokalitou 
hlavně okolo mysu Dobré Naděje s 3700 známými 
vraky. Jen okolo Kapského poloostrova jich je 450. 
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MEXICKÝ ZÁLIV, 
KARIBSKÉ MOŘE
Oblast Mexického zálivu, americké Floridy a Karibiku 
je proslulá především potopenými španělskými ga-
leonami. Vzhledem k tomu, že španělské lodě zde 
tehdy přepravovaly zlato a stříbro, stávaly se často 
cílem útoků Bukanýrů – námořních lupičů. Největším 
nebezpečím ale byly především nečekané prudké 
bouře vyskytující se v této oblasti hlavně v zim-
ním období. V oblasti Floridy jsou desítky vraků, 
ke kterým je možné se potápět. V případě celého 
Mexického zálivu hovoříme o stovkách až tisících 
potopených lodí.

Známé lokality vrakového potápění jsou Malé a Vel-
ké Antily, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Grenada 
a Honduras. 

VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ USA
Velké množství vraků v této oblasti jsou poštovní 
lodě pocházející z období devatenáctého a začátku 
dvacátého století. Jen německé U-booty, ponorky 
za druhé světové války pod vedením admirála Doni-
tze, zde Američanům ponořily více než 300 lodí. 

Asi dva nejzajímavější vraky jsou legendární SS An-
drea Doria a ponorka U 869, na nich se psala histo-
rie technického vrakového potápění. SS Andrea Doria 
byl luxusní italský parník spojující pravidelnou linkou 
Evropu s Amerikou (Janov-New York), při srážce 
s lodí Stockholm se potopil v oblasti Massachusetts. 
Při touze objevit a posléze vynést artefakty z vraku 
již patnáct potápěčů zaplatilo svým životem. Ponor-

ka U 869, které se léta říkalo „paní neznámá“, po její 
identifi kaci prahlo několik skupin technických potá-
pěčů v čele s Johnem Chattertonem několik let, ta si 
vzala též již svou daň, a to pět životů potápěčů.  

V záhadami opředené oblasti v okolí Bermud je 350 
registrovaných vraků, dále Florida s 56 vraky.

ZÁPADNÍ AFRIKA
Velké množství vraků leží okolo Azorských a Kanár-
ských ostrovů a celého západního pobřeží Afriky.

BALTSKÉ MOŘE
Balt je znám svou tvrdostí, studenou vodou, nároč-
ností, potápěním v proudech, špatnou viditelností, 
velkým množstvím sítí či rybářských šňůr a množ-
stvím vraků, kterých se na dně odhaduje na desítky 
tisíc (50 – 60 tisíc). 

Velice zajímavé je celé polské pobřeží se 76 vraky, 
zvláště Gdaňská zátoka, dále pobřeží Dánska s os-
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Indického oceánu, mezi nejznámější patří legendární 
HMS Hermes – potopená letadlová loď. Dále Maledi-
vy s 21 vraky. Austrálie – západní pobřeží je známé 
množstvím uměle potopených vraků – umělých úte-
sů.           

RUDÉ MOŘE
Mezi nejvýznamnější vrakové země patří bezesporu 
Egypt s 90 vraky díky Suezské úžině a průplavu, Si-
nai a Aqabské úžině. Za množství vytvořených vraků 
vděčíme kapitánům a jejich posádkám, které přetě-
žují lodě a jsou laxní v řešení problémů a krizových 
situací. Súdán a Saudská Arábie jich už tolik nemají, 
tam se již Rudé moře dosti prohlubuje. V Súdánu činí 
průměrná hloubka 3000m.

trovem Bornholm, kde je 42 vraků, Švédsko s 53 
vraky, Finsko s 15 vraky, Německo a další východní 
státy s dalšími vraky.

Mezi nejzajímavější vraky Baltu bezesporu jsou: 
Estonia, Franken, Fu Shan Hai, Goya, Graf Zeppelin, 
Steuben a Wilhelm Gustloff .

ČERNÉ MOŘE
Pověstné svými vlnami a “černými vlajkami pro zákaz 
vstupu do vody”. Také zde se najde pár kousků, a to 
cca 11 známých vraků.    

INDICKÝ OCEÁN
Velmi teplý a životem oplývající oceán, ale díky malé-
mu počtu ostrovů zde není tolik vraků.

Srí Lanka se 45 vraky je největším vrakovým místem 
EGYPT

DJIBOUTI

ERITREA

SUDAN

ETHIOPIA

YEMEN

SYRIACYPRUS
LEBANON

IRANIRAQ

JORDAN

ISRAEL

KUWAIT

BAHRAIN

QATAR

UNITED ARAB
EMIRATES

OM

O
SAUDI
ARABIA

SWAZILAND

ZIMBABWE

ZAMBIA

ANGOLA

SEYCHELLES

TANZANIA

SOUTH
AFRICA

UGANDA

CENTRAL
AFRICAN REPUBLIC

GER

CAMEROON

GABON

LIBYA EGYPT

RIA

DJIBOUTI

BOTSWANA
NAMIBIA

ERITREA

MAURITIUS

MADAGASCAR

LESOTHO

CHAD
SUDAN

RWANDA

BURUNDI

MALAWI

MOZAMBIQUE

ETHIOPIA

SOMALIA

REP. OF
THE

CONGO DEMOCRATIC
REPUBLIC OF
THE CONGO

ANGOLA

KENYA

COMOROS

(FR.)
Reunion

(FR.)
Mayotte

YEMEN

LAOS

PHILIPPIN

THAILAND

BANGLADESH

CAMBODIA

VIETNAM

(CH.)

SINGAPORE

MALAYSIA

INDONESIA

EAST
TIMOR

PAKISTAN

BURMAINDIA

NEPAL
BHUTAN

JORDAN
KUWAIT

BAHRAIN

QATAR

UNITED ARAB
EMIRATES

OMAN

OMAN
SAUDI
ARABIA

Macau
Hong Kong

(CH.)

MALDIVES

SRI
LANKA

AUS

INDIAN OCEAN

07 / Destinace – zajímavá vraková místa

Mapa – Indický oceán. Mapa – Rudé moře.



50 Manuál vrakového potápění IANTD CE

TICHÝ OCEÁN – 
PACIFIK
Za množství vraků v Pacifi ku vděčíme velkému počtu 
ostrovů, souostroví, ale i jeho rozlehlosti. Nejvíce 
však vděčíme pověstné “válce v Pacifi ku”. Bohužel 
místa bojů, kde leží velmi zajímavé vraky (bojové 
lodě, letadlové lodě, letadla, křižníky, aj.), se většinou 
nacházejí ve značných hloubkách pro nás nepřístup-
ných. 

MALAJSIE
Počátek teritoriálních vod Pacifi ku je v Malajsii (Jiho-
čínské moře), kde je přibližně 21 známých vraků. 

Mezi nejzajímavější vraky můžeme zařadit “Svaz Z” 
s legendárními HMS Repulse a MHS Prince of Wales.
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Mezi nejznámější vraky Rudého moře patří: Al-Qamar 
Al-Saudi Al-Masri (technický salem), Al Kahfain, Pride 
of Al Salam, Rosalie Moller, Salem Expres, Thistlegol-
rm, SS Turkia a Yolanda.         

STŘEDOZEMNÍ 
MOŘE
Významnou zemí s velkým počtem vraků je Itálie 
s 384 vraky. Samostatný italský poloostrov s 254 
vraky, Sardínie s 59 vraky a Sicílie se 71 vraky. Fran-
cie – pobřeží Alpes Cote dAzur 80 vraků a ostrov 
Korsika 55 vraků – celkem je ve Francii 135 vraků. 
Chorvatsko má 52 známých vraků, Španělsko 15 vra-
ků, Malta jich má 14, Kypr 12 vraků a Tunis 7 vraků.       

Mezi nejzajímavější vraky Středozemního moře pa-
tří: Britannic, Baron Gautsch, Boeing B-17 G „FLYING 
FORTRESS“, Giuseppe Garibaldi, Hans Schmidt, Szent 
István, francouzská ponorka Rubis, Bengasi, Valdi-
vagna, Grumman F4F Wildcat, Grumman F6F Hellcat, 
Messerschmitt 109, MV Zenobia a další.
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FILIPÍNY
Filipíny se zátokou Subic bay 14 vraků – kotviště 7. 
Flotily USA za 2. světové války, souostroví Coron bay 
s 10 vraky, dále na Filipínách je cca 8 roztroušených 
vraků. 

Z nich nejzajímavější jsou: Irako, Akitsushima, McDo-
nnell F-4 Phantom II, LCU/LCT MK 6, LST – “Landing 
Ship Tank”, USS New York a další. 

ŠALAMOUNOVY OSTROVY
Dále dosti vraků, celkem 49 jich je na Šalamouno-
vých ostrovech, převážně okolo známého Guadalca-
nalu. 

Nejzajímavější USS Aaron Ward, bombardér B-17, 
japonská ponorka I-1  a další.

MIKRONÉSIE
Největším zdrojem vraků v Pacifi ku je Mikronésie. 
Tím největším “šrotištěm” je bezesporu “Truk Lagoon 
– operace Krupobití - Hailstorm 17. – 18. 2. 1944” 
s 63 známými vraky na rozloze cca 50 × 60 km. Zde 
kotvila za 2. světové války Císařská fl otila Japonska 
s největšími giganty, jako jsou “Musashi a Yamato”, 
o kterých spojenci vůbec nevěděli až do přeletu vý-
zvědného letadla nad Truk Lagoon 4. 2. 1944. 

Mezi nejzajímavější vraky Truk Lagoon patří: Heian 
Maru, Fujikawa Maru, Rio de Janeiro Maru, San Fran-
cisco Maru, Mitsubishi G4M (Betty Bomber), Kawa-
nishi H8K (Emily Flying Boat), Mitsubishi A6M (Zero), 
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I 69 / I 169 japonská ponorka a další.

MARSHALLOVY OSTROVY
Dále jsou zajímavé Marshallovy ostrovy – světozná-
má jaderná střelnice Bikini Atol s 30 vraky, kde bylo 
provedeno celkem 23 jaderných pokusů. 

Mezi nejzajímavější vraky patří americká letadlová 
loď USS Saratoga s japonskou bojovou lodí Nagato.

Kwajalein-Marshallovy ostrovy s 36 vraky v čele 
s legendárním Prinzem Eugenem, jehož šrouby jsou 
viditelné z hladiny (sesterská bojová loď bojové lodi 
Bismarck – dvou největších kolosů nacistického Ně-
mecka).

SOUOSTROVÍ VANUATU
S legendárním vrakem President Coolidge. U Million 
Dollar Pointu si můžete prohlédnout tisíce tun vo-
jenského materiálu, které tam 100 000 spojenecká 
posádka za 2. světové války potopila, když dané 
souostroví opouštěla.

Okolo Nového Zélandu je 160 registrovaných vraků 
k potápění. Papua-Nová Guinea je také zajímavým 
místem na vraky, hlavně ty uměle potopené. Austrá-
lie – východní pobřeží má také co nabídnout.
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VRAKY 
S POKLADEM
Další velmi zajímavou skupinou vraků po celém svě-
tě, nejen v mořích a oceánech, jsou vraky, které vez-

ly zajímavé zboží, náklad, poklady, národní klenoty, 
zlato, stříbro, diamanty či jiné cenné zboží. Pro hle-
dání a průzkum těchto vraků jsou zřízeny a dotová-
ny lodě se speciálním vybavením a hledací technikou, 
protože když daný záměr vyjde, výnos je většinou 
obrovský. Pro tyto speciální vraky a hodnotu jejich 
nákladu v době nalezení je připraven následující pře-
hled.

VYBRANÉ VRAKY LODÍ S POKLADEM 
NA PALUBĚ A JEHO HODNOTA
 › Vrak              Rok Místo         Hodnota nákladu v Kč

 › neznámý vrak  1501 Ancona (Itálie)   38 000 000 

 › 16 španělských lodí  1553 Ostrov Padre (Mexiko)  76 000 000 

 › 35 neznámých v.  1572 Campos (Brazílie)  cca 2 miliardy 

 › 2 neznámé   1572 Kušima (Korea)  45 000 000 

 › Santa Maria   1591 Flores (Brazílie)  65 000 000 

 › Santa Margarita  1597 Florida (USA)  130 000 000 

 › Good Jesus   1598 Porto Bello (Panama)  35 000 000 

 › 11 neznámých  1628 záliv Matanzas (Kuba) 620 000 000 

 › De Vergulen Drack  1656 Perth (Austrálie)  42 000 000 

 › Santa Cruz   1627 Pembroke (Británie)  210 000 000 
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 › Santa Cruz   1680 Manta, Ekvádor  240 000 000 

 › 16 lodí Stříbr. fl otily  1702 Vigo (Španělsko)  více než 2 miliardy 

 › Le Chameau   1725 Louisburg (Kanada)  260 000 000 

 › San Sebastian  1754 Kalifornie (USA)  130 000 000 

 › Santissima Concépcion 1775 Tortuga (Venezuela) 60 000 000 

 › Hussar   1780 New York (USA)  30 000 000 

 › Grosvenor   1782 Natal (JAR)  170 000 000 

 › Télémaque   1790 ústí Seiny (Francie)  350 000 000 

 › L´Orient   1798 záliv Abúkir (Egypt)   150 000 000 

 › Athienne   1806 Esqerques (Tunisko)  50 000 000 

 › 70 lodí tur. fl otily  1827 Navarino (Řecko)  více než 1 miliarda 

 › Blak Prince   1854 Krym (Ukrajina)  180 000 000 

 › Phantom   1862 Hongkong  200 000 000 

 › George Sand   1863 Jihočínské moře  250 000 000 

 › Drummond Castle  1896 Brest (Francie)  60 000 000 

 › Islander   1901 Aljaška (USA)  55 000 000 

 › Republic   1909 Massachusetts (USA)  58 000 000 

 › Hampshire   1916 Severní moře  160 000 000

07 / Destinace – zajímavá vraková místa
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operuje v okolí vytipovaných vraků a poskytne po-
žadované služby i s lodí a koordináty daných vraků. 
Většinou je to spojeno i s provedením i pod vodou PŘÍPRAVA 

VRAKOVÉ 
EXPEDICE 
1 / Organizovat či se přidat – ke skupině 
potápěčů klubu, nebo k potápěčské 

škole

Skupina, která jede za určitými vraky na určité mís-
to, většinou na komerční nebo technickou bázi, která 

SS Thorfi nn (Truk lagoon).

08 / Příprava vrakové expedice

Starfi sh (Chorvatsko – Istrie) – jednodenní výjezdová loď..
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na nejzajímavější místa ve vracích. Toto je jeden 
z nejvyužívanějších modelů s kompletním servisem 
(základny na souši s lodí v dojezdové vzdálenosti či 
safari lodě na moři).

2 / Zajistit loď – pouze kapitána 

s posádkou bez potápěčských 

zkušeností, ale s vybavením pro plnění 

lahví

Vybrat si vrakovou cestu a sám si ji organizovat. 
Podle získaných koordinátů od předchozích kolegů, 

08 / Příprava vrakové expedice

kteří je poskytli a informací o vyvázání vraků, ná-
kresy – varianta najisto úspěšná (Středozemní moře 
Francie – Itálie) atd. V tomto případě je nutné, aby 
na palubě byl alespoň jeden zkušený vrakový potá-
pěč, který svými zkušenostmi pomáhá potápěčům 
a posádce při plánování, realizaci a případným řeše-
ním krizových situací.

3 / Zajistit loď – pouze kapitána 

s posádkou s potápěčskými zkušenostmi 

a vybavením

Vybrat si vrakovou cestu a sám si organizovat hle-

Expedice Techwreck (Francie).
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ní vydat se na vraky ve velkých hloubkách s nutností 
Trimixu/TMx a více deco plynů… (Pacifi k – Malajsie, 
Bikini, Marshallovy a Šalamounovy ostrovy atd.)

5 / Hledat daný vrak na místě 

s předpokládanou polohou podle 

historických událostí a dlouhodobého 

prohledávání archivů, výrobců lodí a jeho 

vybavení

Návštěvy muzeí, sběr historických informací, roz-
hovory s posádkou či s jejich potomky. Posléze 
pronájem lodi, vyřízení nezbytných povolení, nutnost 
nalodit na palubu předepsaný dozor (památkový, 
archeologický či válečných obětí).

Odjezd na expedici s hodně dlouhou dobou pátrání 
ve vymezeném koridoru a hledání daného, zatím 
neobjeveného vraku. Toto je dosti náročná a dlouho-
dobá cesta za vrakovým potápěním.

dání podle získaných koordinátů z webů či potápěč-
ských konferencí (včetně nákresů, dobových fotek 
a výrobní dokumentace). Většinou jsou koordináty 
a informace o pozicích vraků nepotvrzené až nepřes-
né a jsou bez vyvázání – varianta bez jistoty úspě-
chu. V tomto případě je nutné mít s sebou vybavení 
k získání či potvrzení přesné pozice vraku (2D – 3D 
sonar a minimálně hloubkoměr – většinou je na lodi, 
jezdit do kříže), dále bójku, velký naviják (na přitáh-
nutí lana vhozeného do vody) a závaží s kotvou pro 
vhození na vrak. Využít znalostí a postupů kapitána 

a jeho lodi (Balt či Středozemní moře). Další postup 
v kapitole – hledání vraku.

4 / Najmout “Technickou loď” se 

zkušenostmi a koordinátory náročných 

hlubokých vraků

S technickými plyny na palubě ve velkých distribuč-
ních lahvích (Oxygen a Helium), s vlastní “Deco sta-
nicí” s přívodem deco plynů z paluby (Oxygen) či bez 

Expedice Force Z – plaketa k uctění 840 obětí..

Expedice Force Z – Technická loď.

08 / Příprava vrakové expedice
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VÝBĚR LODI 
– PŘÍSTUP 
K VRAKU
Transport na místo vraku sestává z více možností, 
a to: 

PLAVÁNÍ
Pokud je vrak blízko břehu, doplaveme k němu. Na-
příklad jako Prinz Eugen na Kwajaleinu.

Ve většině případů se na pozici vraku dostaneme 
pouze vhodným plavidlem, a to: 

MOTOROVÝ ČLUN
Pro blízké lokality využijeme většinou gumový člun 
s laminátovým dnem uzpůsobený pro potápěčské 
účely. Někdy dřevěný, železný či hliníkový, musí být 
dostatečně rychlý, protože komfort na těchto pla-
vidlech je omezený. Provádíme samostatné výjezdy 
(většinou dva – dopoledne a odpoledne) z jednoho 
přístavu, ubytovací safari lodě či mola před základ-
nou. Bydlíme na souši, nebo na safari lodi.

JEDNODENNÍ 
POTÁPĚČSKÁ LOĎ
U vzdálenějších lokalit, je vhodnější jednodenní 
potápěčská loď, která je určená pro potápění prů-
měrně deseti potápěčů pro několik ponorů (většinou 

SS Thorfi nn (Truk lagoon) – motorový člun pro blízké lokality.

Prinz Eugen (Kwajalein).

08 / Příprava vrakové expedice
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dva) na celý den. Vyjíždí se z jednoho přístavu, kdy 
ráno probíhá příprava a odvoz výstroje ze základny 
na loď. Večer se vracíme zpět do přístavu. Bydlí se 
na souši, nebo na plovoucí základně (zakotvené sa-
fari lodi). V Asii se používají k tomuto účelu Jukun-
gy (hlavně na Filipínách a v Indonésii).

SAFARI LOĎ
Pro vícedenní pobyty spojené s potápěním se využí-
vají takzvané safari lodě. Délka takových expedic je 
nejčastěji 4 – 5 dní v případě Baltu, většinou týden 
v Rudém moři či týden až dva kdekoliv ve světě. 

Nalodění probíhá na začátku expedice a vylodění 
na jejím konci – do přístavu se nevracíme. Plavba 
safari lodí probíhá po plánované trase – postup-
né přejíždění z pozice na pozici (z vraku na vrak). 
Možná je změna plánu podle vln, větru, možností 
zakotvení, lodního provozu, povolení atd. Změny vět-
šinou souvisejí s vývojem počasí. Safari loď je plně 
vybavená, co se týče potápěčského vybavení, plnění 

lahví vzduchem nebo plyny včetně dekompresních 
(většinou dva kompresory). Nezbytným vybavením 
jsou velké nádrže pohonných hmot pro danou pře-
plavbu s dostatečnou rezervou, dále zařízení na od-
solení vody atd. Ubytování na safari lodi je většinou 
v samostatných či vícečlenných kajutách, vždy musí 
být zajištěna plná penze.

Velmi důležitý je vhodný výběr lodi se zaměřením 
na její konstrukci. Pokud je na výběr, je vhodnější 
vybrat loď s potápěčskou platformou (lehký vý-
stup na palubu) kvůli obvykle většímu vybavení 
(foto, video, světla, plyny, reely, případně artefak-
ty). V případě, že má loď vyšší boční konstrukci 
(kvůli odolnosti proti vysokým vlnám na otevře-
ném moři), je nutností výtah. Lepší umístění výta-
hu je na zádi lodi, než na boku – z důvodu výkyvu 
lodi ve vlnách.

Lighthouse Miracle 1 – Rudé moře (Egypt). .

08 / Příprava vrakové expedice
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Archivní výkresy.

08 / Příprava vrakové expedice
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ODRAZU 
ZVUKOVÝCH 
VLN
Vychází se z prostého principu, a to že ve vodě se 
relativně dobře šíří zvukové, příp. ultrazvukové vlny 
až do frekvencí několika stovek kHz všemi směry. 
Navíc s rychlostí více než čtyřnásobnou než na vzdu-
chu a navíc směrově. Dopadne-li krátký impuls 
takovéto zvukové vlny na rozhraní dvou rozdílných 

V dnešní době je několik metod, jak lze provádět 
vyhledávání potopených vraků lodí. Jejich spektrum 
je poměrně široké, od amatérského vyhledávání 
prostým jednopaprskovým sonarem umístěným 
na malém gumovém člunu, až po specializovaný prů-
zkum mořského dna sonarem s bočním vyzařováním 
taženým z velké lodě. Vždy záleží na tom, kdo vy-
hledávání provádí, za jakým účelem a jaké jsou jeho 
technické a fi nanční možnosti.

METODY 
NA ZÁKLADĚ 

http://www.shipwreckexplorers.com/resources_presentations.htm

09 / Vyhledávání vraku
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prostředí, např. voda-kov, voda-skála, dojde k odrazu 
a z doby mezi vysláním a přijmutím zvukového im-
pulzu lze určit vzdálenost objektu. Na tomto principu 
pracují všechny sonary.

Mezi nejjednodušší sonary patří hloubkoměry, 
které mohou navíc zobrazovat profi l dna tak, jak 
se člun nad ním pohybuje. Jejich vyzařovací paprsek 
bývá 15–30°, což spolu s aktuální hloubkou určuje 
šířku stopy na dně. Jejich hlavní nevýhodou je malý 
dosah, slabý výkon a nedostatečná informace o po-
vaze detekovaných objektů na dně. Nespornou výho-
dou je cenová dostupnost i pro amatérské použití.

Zcela výrazný posun v oblasti hledání objektů 
na dně přinesl v 50. letech vynález sonaru s bočním 
vyzařováním – SSS (Side Scan Sonar). Jedná se 
o sondu, která je vlečená za lodí v určité hloubce 
a připomíná tvarem malé torpédo. Vysílací a zároveň 
i přijímací prvky umístěné na obou bočních stranách 
- transduktory mají tak ový tvar, že paprsek zvuko-
vého impulsu je ve směru pohybu velmi úzký (něko-
lik stupňů) a ve směru kolmém naopak co nejširší. 
Tím přijímaný signál reprezentuje odraz zvukového 
impulsu začínající těsně pod vlečnou lodí až do velké 
vzdálenosti bočně od lodě (až 200 m). Pokud signál 
vykazuje nespojitost, je zřejmé, že se na dně v tom-
to místě nalézá tzv. akustický stín. Vykreslení na mo-
nitoru vyhodnocovacího zařízení je pak dle časového 
zpoždění a dle intenzity přijímaného odrazu. A tak, 
jak je postupně skenován celý úsek, dojde k zazna-
menání i tvaru objektu na dně včetně akustických 
stínů. Nemůže tak dojít k záměně např. vraku se 
zvlněním dna a pod. Existují jedno i vícefrekvenční 
modely (systémy), kvůli hloubce a přesnosti vykres-
lování. Nevýhodou sonarů SSS je jejich omezené 
použití, je-li dno členité. A další nevýhodou je jejich 
vysoká cena.

Podobným způsobem jako SSS pracuje vícepaprskový 
sonar (Multibeam Echosounder). Toto zařízení se 
používá především k hydrografi ckým průzkumům, ale 
i k mapovaní dna. Vysílá se opět široký akustický im-
pulz. Odražený a přijímaný signál je formován do vel-
mi úzkého paprsku a speciálně tvořený transduktor 
navíc vyhodnocuje dva takovéto signály, co do času 
i úhlu, což zvyšuje přesnost celého vyhodnocení. 
Cena je opět velmi vysoká, navíc se vyžaduje velmi 
přesné měření pohybu sonaru.

METODY 
NA ZÁKLADĚ 
ZMĚNY 
MAGNETICKÉHO 
POLE
Jedná se o tzv. magnetometry. Vyhodnocují se od-
chylky a abnormality magnetického pole země. Mezi 
nejúčinnější patří protonové magnetometry - PMM 
(Proton Magneto Meter). Opět se jedná o vlečenou 
sondu za lodí s vyhodnocovacím zařízením. Jádrem 
sondy je cívka, v jejímž jádru se silným elektrickým 
impulsem polarizují atomy a poté, co přecházejí opět 
do neuspořádané orientace, indukují do cívky slabé 
napětí, jehož frekvence se vyhodnocuje. Je-li v blíz-
kosti magneticky vodivý materiál, frekvence vykazuje 
jinou hodnotu od normálu. Čím větší a čím blíž se 

09 / Vyhledávání vraku
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Záleží totiž na viditelnosti, na kvalitě přenosového 
řetězce, na ostražitosti obsluhy, aby telekamera byla 
v optimální výšce nade dnem, atd. Ale i přesto touto 
metodou bylo nalezeno mnoho „světových“ vraků, 
např. Titanic, Bismarck (viz Robert Ballard), atd.

OSTATNÍ 
METODY
Mezi další metody lze zařadit i víceméně netechnické 
způsoby. Jedná se o pátrání v historických archi-
vech, archivech pojišťoven (Lloyd), ale i doptávání se 
v dané oblasti místních obyvatel, především námoř-
níků a rybářů.

VLASTNÍ 
ZPŮSOBY 
VYHLEDÁVÁNÍ
Každý pátrací tým, každá skupina nebo organizace, 
ať už amatérská nebo profesionální, má svůj způsob, 
kterým postupuje. Je to dané jejich zkušenostmi, 
tradicí, technickými možnostmi a navíc u každého 
případu se metodika často „šije“ na míru tak, aby 
efektivně zohlednila dané podmínky a mnoho dalších 
faktorů. Dokonce jedna a ta samá skupina, s tím 
samým vybavením a hledající stále tentýž vrak, bude 
postupovat zcela jinak v odlišných povětrnostních 

objekt nalézá, tím větší je deviace frekvence. Střed-
ně velký vrak lze takto zjistit i na vzdálenost 200 m.

METODY 
NA ZÁKLADĚ 
VIZUÁLNÍ 
INSPEKCE DNA
V porovnání se sonary – SSS nebo magnetometry – 
PMM, které mohou mít detekční stopu 100–200 m, 
se zdá prosté vlečení telekamery, navíc často s nut-
ným osvětlením, jako metoda poněkud méně efektiv-
ní. I v čisté vodě nebývá zorný úhel víc než 10–30m. 

http://www.shipwreckexplorers.com/resources_presentations.htm
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Způsob vyhledávání vraku pomocí sonaru, nebo magnetometru.

09 / Vyhledávání vraku
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podmínkách. Způsoby hledání nelze tedy aplikovat 
obecně. Shrňme tedy alespoň ty nejjednodušší a nej-
používanější.

VLASTNÍ 
VYHLEDÁVÁNÍ
Situace bývá na začátku většinou shodná. Tou je 
více nebo méně „zaručená“ informace, že někde 
„tam“ by měl na dně ležet vrak. Než se do lokality 
podnikne vůbec první plavba, měl by všemu předchá-
zet, alespoň dle našich možností, průzkum na dálku. 
Ne všichni mají přístup do historických archivů a už 
vůbec ne do registrů, např. Lloyd. Nicméně i na in-
ternetu lze často najít pár informací, které mohou 
pomoci. Pokud známe jméno lodi, je situace jedno-
dušší, ale je třeba mít se na pozoru, plavidlo během 
své existence v drtivé většině několikrát změní své 
jméno (zpravidla při změně majitele). Další průzkum 
by se měl odehrávat na nejbližším pobřeží. Informa-
ce od místních obyvatel, dobové dokumenty, fotky, 
údaje o hloubkách v lokalitě, počasí atd., pak usnad-
ní vlastní průzkum. Někdy je k dispozici jen jedna 
nepřesná koordináta, jindy těch „zaručených“ míst 
je víc. Podle toho jak jsou důvěryhodné a podle na-
šeho úsudku a ostatních faktorů, je vhodné si celou 
oblast rozdělit na několik částí, např. čtverců nebo 
obdélníků, kde očekáváme nález s větší nebo menší 
pravděpodobností. V každé části pak zvolme, jakým 
způsobem povedeme prohledávání. Většinou se 
oblastí proplouvá po rovných liniích tam a zpět, při-
čemž vzdálenost tras mezi sebou by měla být vždy 
taková, aby detekční stopy na dně během jednotli-
vých přejezdů byly s určitým vzájemným překrytím. 

Je třeba brát v úvahu místní mořský proud, který 
bude „strhávat“ vlečenou sondu stranou a další pod-
mínky, jako vítr, vlny, atd. Výsledkem pak často bývá, 
že detekční stopy vykazují buď zbytečně velké pře-
krytí, nebo naopak mezery. Nevýhodou této metody 
jsou otáčky na krajích prohledávané oblasti o 180°, 
kdy hrozí nebezpečí zapletení vlečného lana nebo 
špatné „najetí“ na další trasu. Obvykle také v jed-
nom směru se pluje lépe než v tom druhém. Další 
nevýhodou vzhledem k tomu, že zpravidla ve středu 
prohledávané oblasti leží ona „zaručená“ souřadnice, 
je i nižší pravděpodobnost úspěchu na krajích, kam 
se ale zajíždí už od začátku.

Druhá metoda – metoda plutí po spirále (příp. 
v kruzích) tuto nevýhodu účinně eliminuje. Začínáme 
totiž tam, kde je pravděpodobnost největší a teprve 
na konci prohledávání se blížíme k okrajům. Další 
výhodou je vypuštění již výše zmíněných zdržujících 
se otoček na krajích. Nicméně dodržet správně tra-
su lodi tak, aby detekční stopa vykazovala správné 
překrytí, je často vzhledem k proudům a tím i strhá-
vání vlečené sondy nemožné. Proto se tato metoda 
využívá málo a hlavně na malých člunech, kde trans-
duktor jednopaprskového sonaru – hloubkoměru je 
připevněný pevně k trupu člunu. Ale i tak nelze bez 
GPS, která vykresluje proplutý úsek, dodržet správ-
nou trasu po spirále nebo kruhu.

Proto hlavní metodou proplouvání danou částí zů-
stává křižování. Oproti výše popsanému způsobu se 
často používají i různě modifi kované varianty. Pokud 
je k dispozici dostatečně přesný mapový plotr nebo 
podobné zařízení zaznamenávající proplutý úsek, pak 
není třeba provádět otočky na sousední trasu a pro-
plouvat jednu vedle druhé, ale je možné proplouvat, 
a to zcela jistě pohodlněji např. každou třetí a pak 
ob jednu zase každou třetí zpět, atd. (např. 1, 4, 7, 

09 / Vyhledávání vraku
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10, 8, 5, 2, 3, 6, 9). Variant je mnoho a liší se podle 
technického vybavení a použité metodiky na daném 
plavidle.

ZÁVĚR
Závěrem je dobré připomenout, že ne všechny státy 
dovolují ve svých pobřežních vodách účelově prová-
dět tuto aktivitu. Některé státy přímo legislativně 
zakazují nebo alespoň omezují provádění jakékoliv 
činnosti typu „vyhledávání čehokoliv potopeného“, 
např. Itálie, Chorvatsko, atd. Někdy se restrikce tý-
kají stáří potopené lodě, např. jiná legislativa platí 
pro vraky do roku 1850 a jiná pro „novodobé“ vraky 
(Itálie).

09 / Vyhledávání vraku

poznámky



70 Manuál vrakového potápění IANTD CE

09 / Vyhledávání vraku

poznámky
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transport k němu a od něj je pomocí naplavání 
podél lodi. V proudech přidává posádka pomocné 
plovací lano, také na záď plovací kruh či bójku s do-
statečně dlouhým plovacím lanem pro zachycení ská-
kajících potápěčů a těch, co čekají na výlez po žebří-
ku či na vytažení z vody výtahem. 

10 / Způsoby vyvázání lodi a vraku, dekompresní stanice či bójky

01 – vyvázání na viditelnou bójku

Vrak je vyvázaný, má minimálně jedno či více výstu-
pových lan na viditelných bójkách. Loď se přivazuje 
k němu či k lodím již tam kotvícím. Sestup i výstup 
s dekompresí se provádí podél příďového lana, 
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02 – vyvázání na skrytou bójku

Vrak je vyvázaný – do určité hloubky na skrytou 
bójku z důvodu možného lodního provozu, nebo 

z důvodu že daná země tento systém nepodporuje, 
či to brání rybářům. Loď se přivazuje na daný úva-
zek na bójku v dané hloubce, a tím se výstupové 
lano stává plnohodnotným. Další postupy jsou stejné 
jako v bodě 1.

10 / Způsoby vyvázání lodi a vraku, dekompresní stanice či bójky
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03 – plovoucí „deco stanice“

Vrak je vyvázaný normální bójkou nebo je vyvázaný 
do určité hloubky (z důvodů uvedených v bodě 2). 
Na daný úvazek na bójku v dané hloubce se nava-
zuje “plovoucí deco stanice” s tabulkou, kde jsou 

zapsáni všichni, kteří se účastní daného ponoru. Při 
dekompresi a přechodu na plovoucí deco stanici 
(zatím přivázanou) se postupně zapisují všechny 
buddy teamy až po poslední, ten po kontrole všech 
jmen odvazuje deco stanici, a tím se stává “plovou-
cí”. Loď ji sleduje a postupně potápěče vyzvedává 
po dekompresi na palubu.

10 / Způsoby vyvázání lodi a vraku, dekompresní stanice či bójky
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04 – vyvázání na „nepoužitelnou“ bójku

Vrak je vyvázaný pouze pro orientaci – pro sestup 
se v daném místě shazuje zátěž či kotva. Ta je navá-
zána na sestupové lano a plovací bójku. Poté se k ní 
najíždí a potápěči v cyklech skáčou k bójce a potápí 
se podél lana. Dole se vrak musí nalézt, zabezpe-

čit – vyvázat, pověsit stroboskop na lano (v méně 
přehledných vodách), teprve pak se může provádět 
ponor samotný, penetrace a následně výstup a de-
komprese. Po vynoření opět loď najíždí k bójce a sbí-
rá potápěče, kteří postupně připlouvají k ní a po ní 
vystupují. Následně se plovací bójka, lano a zátěž 
vytahují na palubu.

10 / Způsoby vyvázání lodi a vraku, dekompresní stanice či bójky
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05 – nevyvázaný vrak

Vrak vyvázaný není – pro sestup se v daném místě 
shazuje zátěž či kotva. Ta je navázána na sestupové 
lano a plovací bójku. Poté k ní najíždí loď a potápěči 
v cyklech skáčou k bójce a potápí se podél lana. 

Dole se vrak musí nalézt, zabezpečit – vyvázat, po-
věsit stroboskop na lano (v méně přehledných vo-
dách). Poté se může provádět ponor samotný, pene-
trace a následně výstup a dekomprese. Po vynoření 
opět najíždí loď k bójce a sbírá potápěče, kteří k ní 
postupně připlouvají a po ní vystupují. Následně se 
plovací bójka, lano a zátěž vytahují na palubu. 

10 / Způsoby vyvázání lodi a vraku, dekompresní stanice či bójky
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06 – pevná hrazda

Vrak vyvázaný není – loď se přivazuje “napevno 
na vrak” při prvním sestupu potápěče k tomu ur-
čeného či člena posádky. Následně se vyvazuje 
výstupová cesta od 21m do 6m, která se v 21m 
rozdvojí na dvě dekompresní lana spojená na kaž-
dou stranu na dekompresní stanici z lodi spuštěné. 
Ta je v tomto případě pouze pevná pro držení po-
tápěčů v proudech na dekompresi, kteří si své deco 
plyny nesou celý ponor s sebou (hlavně Oxygen). 
Tím jsou vystaveni menšímu riziku při ztrátě deco 

plynu než ve variantě 7. Tato varianta se používá při 
delších expedicích na jednom místě tak, aby sestu-
pové a tím i výstupové lano bylo co nejstrategičtěji 
umístěné u vstupů na penetraci vraku. Většinou je 
k tomu potřeba technická loď s danými pomůckami. 
Jestliže loď tyto věci nemá a uvazuje se napevno 
na delší dobu, tak se postupuje klasicky, jako když 
je loď přivázána na bójku. Pouze se přidávají na jed-
nu či obě strany lana se záchrannými deco láhve-
mi – stage, většinou Oxygenem plněné se dvěma 
automatikami pro dva potápěče v krizi, či po ztrátě 
dekompresního plynu.

10 / Způsoby vyvázání lodi a vraku, dekompresní stanice či bójky



78 Manuál vrakového potápění IANTD CE

07 – pevná hrazda s „deco stanicí“

Vrak je vyvázaný – loď se přivazuje “napevno 
na bójku”, když je lano dostatečně dlouhé a dole 
na vraku je kvalitní úvaz (masivní konstrukce), jinak 
se musí uvázat až na vrak. Poté se vyvazuje výstu-
pová cesta od 21m do 6m, která se v 21m rozdvojí 
na dvě dekompresní lana spojená na každou stranu 
na dekompresní stanici spuštěné z lodi. Ta je buď 
pouze pevná pro držení potápěčů v proudech na de-
kompresi (jako v bodě 6), a to v tomto případě je 
vystrojená v 5 – 6m s dekompresním plynem – Oxy-
genem z lodi plněné. Jestli je deco stanice – hrazda 
z lodi plněná z kaskády 50l distribučních kyslíkových 
lahví, tak je na ní zpravidla hlavní uzávěr a poté je 

uzávěr u každé automatiky. První potápěč pouští 
hlavní uzávěr a svou deco automatiku a když je 
vysycen, tak zavírá svůj uzávěr a vystupuje na loď 
a poslední potápěč uzavírá hlavním uzávěrem celou 
deco stanici – hrazdu pro další ponor. V tomto přípa-
dě si nemusí brát potápěči svůj poslední deco plyn 
(Oxygen) s sebou. Za dané situace je riziko ztráty 
plynu značné, protože potápěč musí najít cestu zpět 
na výstupové lano a nemůže vystupovat havarijně. 
Musí počítat s touto alternativou při výpočtu spo-
třeby plynů, aby měl dostatečnou rezervu, kdyby 
nenašel výstupové lano. Tato varianta se používá při 
delších technických expedicích na jednom místě a ná-
ročných Trimixových ponorech. Většinou je k tomu 
potřeba technická loď s potřebnými pomůckami.

10 / Způsoby vyvázání lodi a vraku, dekompresní stanice či bójky
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08 – „okamžité“ zanoření

Vrak není vyvázaný, potápěči ve vhodný okamžik 
skáčou do vody a ihned se zanořují na vrak. Dekom-
prese probíhá na vlastní dekompresní bójce. Po ně-
kolika kilometrech strávených na dekompresi v dri� u 

se naloďují. Po tuto dobu jsou potápěči chráněni 
„svou“ lodí, která musí být dobře označena. Tento 
způsob se provádí v případě, že v proudu nad vra-
kem není možno vytvořit jakýkoliv pevný bod – buď 
z důvodu silných proudů, polohy vraku v plavební 
dráze, nebo z důvodu blízkého břehu (typické pro 
Scapa Flow). Tento postup je nejrizikovější.

10 / Způsoby vyvázání lodi a vraku, dekompresní stanice či bójky
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10 / Způsoby vyvázání lodi a vraku, dekompresní stanice či bójky

poznámky
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TRANSPORT 
NA MÍSTO, 
OZNAČENÍ 
VRAKU 
Po nalodění je nutné rozmístění výstroje konzultovat 
s kapitánem (obzvláště těžké distribuční lahve s ply-
ny). Následně je důležité zajištění této výstroje před 
pohybem – úvazem (bungee je nevhodný).

Na začátku expedice je vhodné se seznámit s lodní 
etiketou (kdo je na lodi poprvé), zvyklostmi (toalety, 
šetření s vodou, postupy, každá loď má svá specifi -
ka), dále seznámení s posádkou a v neposlední řadě 

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Zajištění výstroje na lodi.

zvýšená ohleduplnost (stísněné prostory, místa k se-
zení, jídelní postupy, oblékání a potápění atd.). 

Zkontrolovat doklady, pojištění – nejlépe DAN, potá-
pěcí licence na ponory, které chceme dělat (na moři 
bez dokladů nám nikdo nepomůže). Díky novému 
ON-LINE Systému IANTD CE si naštěstí můžeme, jestli 
má kapitán internet k dispozici (jestli ne, tak v pří-
stavu), vystavit či stáhnout naše potápěcí licence a 
vytisknout je kdekoli na světě (či instruktor může 
nové licence vystavit k právě dodělaným kurzům). 

Nezapomenout vhodné oblečení a dostatek nápojů 
(dodržovat pitný režim). 

Mořská nemoc – dodržovat zásady. Správná životo-
správa, zdržovat se na palubě ve vhodném místě, 
vyvarovat se přehřátí. Nepoužívat léky. Pozor na 
dehydrataci! Pokud nemoc přesto neustoupí, je lépe 
se vzdát ponoru. 

Plavba na místo, nalezení vraku a označení místa 
ponoru bójkou, či přivázání plavidla k již vystrojené 
bójce, je obvykle úkolem posádky znalé místních 
poměrů. Pokud plujeme sami, musíme znát místní 
předpisy, poměry a hlavně GPS souřadnice. 

Na Baltu, ve Středomořských lokalitách i v Pacifi ku 
až na výjimky nejsou vraky trvale označeny bójemi, 
k sestupu se používá volné lano s bójkou a zátěží 
vhazovanou na vrak, loď se na sestupové lano nevá-
že, během ponoru krouží kolem (viz. kapitola č. 10 – 
Způsoby vyvázání lodi a vraku, dekompresní stanice 
či bójky)
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PLÁNOVÁNÍ 
PONORU, 
PŘÍPRAVA, 
VÝSTROJ 
Plánování ponoru – nezbytná součást každého potá-
pění, na moři obzvlášť. 

Na moři neplánujeme ponory delší než cca 1 hodinu 
(nebezpečí změny počasí), až na situace, kdy je loď 
trvale zakotvena na vraku z důvodu probíhající ex-
pedice. 

Některé kroky plánu budou společné pro jakýkoliv 

i ten nejjednodušší ponor. Vždy plánujeme alespoň 
čas, hloubku (maximální, průměrnou), stanovíme bod 
obratu (pokles zásoby dýchacího média, čas, dekom-
prese), stanovíme priority ponoru. 

Plán ponoru u hlubších a složitějších dekompresních 
ponorů bude zahrnovat všechny uvedené prvky, dále 
kalkulaci dýchacího média, dekompresní schéma, plán 
nouzových postupů. 

U vrakového potápění přistupuje navíc dohoda s 
kapitánem lodi ohledně způsobu ukončení ponoru a 
výstupu, možnosti volného výstupu a dri� u, nutnosti 
výstupu po výstupovém laně, nouzových procedu-
rách apod. 

BREEFING – PODROBNÉ 
SEZNÁMENÍ S VRAKEM
 › poloha vraku (příď/záď)

 › postup při zanoření a vynoření

 › výstupová / připojovací lana (pokud jsou)

 › hloubky (maximální hloubka)

 › čas ponoru

 › proudy

 › okamžité podmínky (pokud jsou známy)

 › celkový plán skupiny, týmů a členů (jejich pořadí)

 › náplň práce skupiny, týmů a členů

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Příprava a oblékání během poslední fáze plavby na místo vraku.
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VSTUP DO 
VODY 
Kompletní výstroj máme na sobě. Kontrolujeme veš-
kerou výstroj ještě před skokem do vody, návrat na 
loď je obtížný,  když něco není v pořádku. 

Buddy check – vzájemná kontrola výstroje s part-
nerem. 

Světla jsou nutná zapnout před začátkem potápění 
na lodi. 

Pomoc a dohled posádky. Povel „all clear” (čistý) 
před skokem z lodi. 

Bez zbytečného prodlení plavat s partnerem k bóji a 
zanořit se.

 › havarijní plán

 › nebezpečná místa

Oblékáme se během poslední fáze plavby na vrak, 
abychom neztráceli cenný čas (může nastat změna 
počasí). Vždy je vhodné dohodnout pořadí ponorů ve 
skupinách. 

Jedna ruka pro loď! Vždy sedíme nebo se něčeho 
držíme i při klidném moři. 

Výstroj oblékáme vždy stejným postupem, zamezíme 
tím opomenutí. 

Kromě standardní výstroje používáme některé další 
vybavení: dekompresní bójky – hlavní a záložní, na-
viják, 2 cívky – reely, záložní světlo, záložní maska, 
kompas, řezací nástroje, signální prostředky. Tyto 
prostředky volíme podle náročnosti ponoru.

Při vrakovém potápění je zvlášť důležitá řádná DIR 
konfi gurace a čistota upevnění veškeré výstroje, 
každý kus výstroje, který volně vlaje, se stává ne-
bezpečným lapačem sítí a šňůr. 

Po dostrojení sedíme na svém místě, čekáme na 
poslední informace o místě vhození zátěže, či dokon-
čení vyvázání lodi, síle a směru proudu apod. Až na 
nás přijde řada, přesuneme se s partnerem na místo 
skoku do vody.

11 / Vlastní potápění na místě vraku

„Vstup“ do vody.
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Bubble check, S-drill – provedou partneři ve vodě u 
bóje. V případě větších vln a proudu provedou po 
zanoření v hloubce několika metrů. 

ZANOŘOVÁNÍ 
Vždy ve zrakovém kontaktu se sestupovým lanem. 

V případě proudu ve fyzickém kontaktu se sestupo-
vým lanem, dotýkat se rukou, ale nepřitahovat se za 
něj. 

Hlídat si partnera, komunikovat světlem. 

Jestli je sestupové lano šikmo vlivem proudu, je 
nutné plavat dopředu a dolů podle něj, nikdy ne pod 
ním. 

Přerušení ponoru a zahájení výstupu provedeme, 
jestliže spotřebujeme 1/3 plynu a nedojde se k cíli 
na vrak. 

HLEDÁNÍ 
VRAKU 
V průběhu zanořování je nutné se dívat dolů a hle-
dat vrak. Sestupové lano může být nataženo nad 
vrakem, může být vedle vraku a vrak se nejsnadněji 
nalezne shora. 

Jestli jsou již na vraku jiní potápěči, je proto nutné 
hledat světlo a bubliny. 

Pokud se nenašel vrak během celého sestupu, poté 
hledat stopy na dně a dívat se vzhůru, neplavat při 
samém dnu, malá pravděpodobnost nálezu. 

Zakrýt světlo baterky, nikdy ji nevypínat a rozhléd-
nout se. Za šera jsou obrysy vraku, světla i bubliny 
potápěčů lépe vidět, až na RB potápěče, ti nám po-
mohou pouze světlem, bublinami moc ne. 

Pohled na vrak při zanořování.

Plavba k bójce a následné zanoření.

11 / Vlastní potápění na místě vraku
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Jestli není vrak vidět, je nutné přivázat šňůru na 
sestupové lano raději 2–3 m nade dnem a započít 
hledání. Pokud je vidět na dně stopa po zátěži, po-

stupovat po ní. Když je proud, plavat proti němu, 
zátěž byla pravděpodobně snesena proudem. Jestli 
není proud, ani není vidět stopa, rozvinout 10–15–20 
m nebo více šňůry (podle viditelnosti) a začít hledání 
v kruzích.

Po nalezení vraku by se měla vystřelit bójka, aby 
ostatní mohli skákat do vody a neztráceli svůj čas 
a medium hledáním, jako první buddy team. To platí 
hlavně u neověřených souřadnic vraků málo navště-
vovaných či nově nalezených.

ZAJIŠTĚNÍ 
SESTUPOVÉHO 
LANA NA 
VRAKU
Přesunout zátěž na místo, z kterého nezdriftuje. 

Zajistit lano. 

Systém hledání vraku.

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Vázání dračí smyčky s pojistným osmičkovým uzlem.

Sestupové lano.



87Manuál vrakového potápění IANTD CE

Lano upevnit na vrak, označit bleskem – strobosko-
pem nebo světlem na viditelném místě podle situace. 

Pokud je potápěč první na vraku a lano se zátěží je 
na vrak vhozeno přesně, je nutné ho přivázat nebo 
upevnit pevně, ale způsobem, který lze snadno uvol-
nit, nejlépe dračí smyčkou s pojistným osmičkovým 
uzlem.

Jestliže je lano vedle vraku, je nutno ho přitáhnout 
a na vrak ho upevnit. Jestli je lano dále, je nutno 
natáhnout šnůru na charakteristický element vraku, 
zajistit, případně označit bleskem – stroboskopem 
nebo světlem. Nezapomeň, že šnůra je i pro ostatní 
potápěče ze skupiny, smotává ji až poslední dvojice 
po vzájemné dohodě při breefi ngu.

Signalizovat ostatním potápěčům, kteří se zanořují 
později, svoji pozici. Možná taky hledají vrak – nutná 
kontinuita.

Nutné si zapamatovat umístění sestupového lana 
vzhledem k vraku a jeho charakteristickým elemen-

tům, udělat si náměry na kompasu (příď / záď). 
Není hanba, spíše je to velmi praktické umístit vo-
dící šňůru na vrak s jeskyňářskými šipkami směrem 
k výstupovému lanu. Obzvlášť při velkých vracích 
(150 – 250 m), špatné viditelnosti (2 – 5 m), nebo 
při jednoduchém profi lu vraku (kontejnerová loď). V 
takových případech může při vyplavání z útrob vraku 
dojít ke ztrátě orientace (směru) z důvodu podob-
nosti profi lu vraku.

POHYB PO 
VRAKU A 
ORIENTACE 
Technika pohybu – důležitá je kontrola vztlaku, tri-
mu a optimální kop. 

SPRÁVNÉ VYVÁŽENÍ – 
SPRÁVNÝ VZTLAK
Zabraňuje kontaktu se sedimentem na dně i na stro-
pě a snižuje riziko zamotání do šnůry, kabelů atd. 
Dobrá kontrola vztlaku nám dává možnost úspěšné-
ho řešení krizových situací.

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Stroboskop.
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b) technika kopu ploutvemi – ploutve jsou umístěny 
co nejvýše – co nejdále ode dna, aby se co nejvíce 
snížil dopad vlny z ploutví na víření sedimentu

 › Žabí kop (Frog Kick) a modifi kovaný žabí kop

 › Modifi kovaný kraulový kop – krytý (Flutter Kick)

 › Šoupací kop (Shuffl  e Kick)

 › Modifi kovaný delfíní kop (Modifi eld Dolphin Kick) 

 › Kotníkový jeskynní kop (Ankle Kick)

 › Obrat – otočka (Helicopter Turn) či umožnit couvání 

 › Couvání (Back Kick)

Modifi kovaný kraulový kop (Flutter Kick).

Šoupací kop (Shuffl  e Kick).

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA 
– SPRÁVNÝ TRIM
Minimalizuje odpor při plavání a umožňuje správné 
umístění potápěče pod stropem a nade dnem, aby 
se minimalizovalo víření sedimentu, dále bezpečnou 
vzdálenost od šnůry a míst nebezpečných k zamo-
tání.

SPRÁVNÁ TECHNIKA 
POHYBU – SPRÁVNÝ 
KOP ČI POHYB
Umožňuje efektivní pohyb s minimální námahou 

a) technika rukou – přítahy (pull and glide)

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Technika rukou – přítahy (pull and glide).
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V Evropě dříve populární jeskynní kotníkový kop byl 
nahrazen žabím kopem (Frog Kick) z Ameriky. Zde 
jde proudová vlna vody od ploutví horizontálně, na-
víc tento typ kopu nám umožňuje efektivně měnit 
směr a provádět obraty:

Zjistit směr proudu. Vždy začínat průzkum vraku 
plaváním proti proudu.

Na vracích menších rozměrů v dobrém stavu, bez 
většího množství sítí a za dobré viditelnosti je orien-
tace obvykle dobrá. Po vraku se pohybujeme volně, 
řídíme se charakteristickými tvary trupu, z každého 
místa vraku jsme schopni určit směr k lanu – náměr, 
s návratem pak nebývá problém.

Správná technika je důležitá pro minimalizaci víření 
sedimentu. Doporučuje se preferovat technika 
rukou – přítahy (pull and glide) a technika kopu 
ploutvemi – žabí kop (Frog Kick). 

Modifi kovaný delfíní kop (Modifi eld Dolphin Kick).

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Žabí kop (Frog Kick) a modifi kovaný žabí kop.
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Obtížnější je situace na větších a navíc ještě po-
škozených vracích. Zde hodně záleží na viditelnosti, 
množství sítí, síle proudu – podle toho zvolíme způ-
sob pohybu po vraku. Značný vliv mají i naše zkuše-
nosti a znalosti tvarů lodí.

Na větších a zničených vracích, kdy potápěč plave 
v podstatě nad troskami, kde jsou zničeny veškeré 
výrazné rysy trupu a navíc při nižší viditelnosti, se 
potápěč orientuje jen velmi obtížně. Najít cestu zpět 
je často nemožné. Nezbývá než se vzdát svobody 
volného pohybu a pro orientaci použít naviják se 
šňůrou a náměr kompasu.

POHYB PO 
VRAKU SE 
ŠŇŮROU, PRÁCE 
S NAVIJÁKEM, 
ZÁSADY
Různé styly kladení šňůry:

 › stálý

 › dočasný

 › jeskynní evropský (na gumky)

 › americký (vázáný)

Na vraku se prakticky nikdy šňůra nenechává, proto 
se používá způsob, který umožňuje snadné svinutí 
šňůry při návratu.

Evropský způsob s použitím gumek - rychlé a prosté 
upevnění šnůry. Při navíjení vyžaduje sundání gumek 
ze šňůry (obtížné) nebo použití skříňového navijáku 
na navíjení šňůry s gumkami. Takový naviják je ne-
praktický – nehodí se na střílení bójky. Pozor: gumky 
se na ostrých elementech vraku přetnou snadněji 
než dobrá šňůra.

Americký způsob s užitím šňůry – ovíjí se bod upev-
nění a blokuje omotání přeložením navijáku z vnější 
strany, při dotažení smyčky nevznikne uzel a potá-
pěč pokračuje bez přerušení po čisté lince. Nepouží-
vají se komplikované uzly.

Stabilizujeme šňůru při změně směru, změně hloub-
ky, jinak v intervalu nejméně po 15–20 m.

Používat šňůru celý ponor může být nepraktické. Po-
kud si chceme prohlédnout vrak, musíme se vracet 
stejnou cestou. Někdy je výhodné šňůru natáhnout 
jen do charakteristického elementu vraku, který 
umožní orientaci při návratu.

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Uvázání šňůry.
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Šňůra ukazuje cestu zpět, ale může být pro potápě-
če i vážnou hrozbou.

Při odvíjení šňůry se musí držet naviják bokem dale-
ko od těla.

Udržovat šňůru napjatou. Brzdit buben palcem.

V blízkosti šňůry se vždy pohybovat pomalu a opa-
trně. Šňůru zásadně nepodplouvat! Nutné dodržovat 
jeskynní dovednosti.

Při plavání nad šňůrou zachovat bezpečnou vzdále-
nost nebo ji odsunout rukou.

Pokud se musí šňůra podplavat, celou dobu se sledu-
je zrakem, drží se rukou, nohy a tělo nutné mít dole. 
Pustit šňůru teprve tehdy, až se potápěč přesvědčí, 
že se nezachytil a je zpět nad šnůrou.

Jestliže je šňůra nebo sestupové lano volné, je 
nutné je natáhnout. Zvláště nebezpečná jsou volně 
visící sestupová lana.

Jestliže se musí pustit naviják z ruky, nutné ho za-
blokovat.

OMEZENÁ 
PENETRACE – 
WRECK DIVER – 
WD
V tomto stupni můžeme proplavat nadstavby, chod-
by a skladiště, ve kterých je vidět denní světlo a 
východ je celou dobu v dohledu. Koncepce Cavern 
Diving.

V hloubce pod 30m nepenetrovat vraky, pokud se 
potápíme se vzduchem, s ohledem na nebezpečí ply-
noucí z dusíkové narkózy.

U vchodu je možné nechat partnera, nebo blesko-
vé světlo – stroboskop, pro které se musíme vždy 
vrátit, hlavně aby partner (buddy) věděl, že je vše v 
pořádku, příště se může systém prohodit. Pozor na 
kabely a uvolněné předměty na stropě.

Možno použít šňůru, ale ne v těsných místech, tam 
šňůra může být naopak ohrožením potápěče.

Nevplouvat jeden za druhým do těsných prostor, v 
kterých se nelze obrátit.

Používat šetrné způsoby pohybu, žabí kop, modifi ko-
vaný žabí kop, nebo ještě lépe metodu pull and glide 
– pohyb pomocí rukou.

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Vrak.
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Vydechované bubliny mohou způsobit padání rzi ze 
stropu, viditelnost se rychle snižuje. V takové situaci 
je lepší se vrátit.

Ve vzduchových kapsách nevytahovat z úst regu-
látor, nenadechovat se z nich, mohou obsahovat 
škodlivé plyny. Nejlépe se v nich vůbec nevynořovat, 
na jejich povrchu může být ropa, olej nebo jiné zne-
čištění.

NEOMEZENÁ 
PENETRACE 
– TECHNICAL 
WRECK DIVER – 
TWD
Penetrace uzavřených prostor mimo dosah denního 
světla vyžaduje další kurz a praxi ve druhém stupni 
Technical Wreck Diver.

Z hlediska bezpečnosti při penetrování je velmi 
vhodné se předem seznámit s nákresem vraku kvůli 
pochopení jeho struktury. Zvláště u složitějších a 
velkých vraků při kompletních penetracích do útrob 
se z vraku může stát labyrint hlavně za situace, kdy 
se potápěč rozhodne vracet jinou cestou, než vpla-
val. Může uvíznout ve slepých cestách a zvýšenou 
spotřebou si přivodit krizovou situaci (nedostatek 
plynu).

Používají se dvě metody - progresivní penetrace a 
penetrace s použitím šňůry. S každou z nich jsou 
spojena určitá rizika.

PROGRESIVNÍ PENETRACE
Progresivní penetrace se ujala hlavně na východním 

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Proplouvání kolem vraku.– WD.
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pobřeží Spojených Států v Atlantiku při objevování 
vraků, jde o postupnou penetraci s postupným za-
pamatováním navštívených prostor vraku. Po jejich 
důkladném prostudování půdorysných i prostorových 
faktorů, hlavně cesty zpět a jejich následné navští-
vení a posunutí penetrace o něco dál do dalších 
prostor.

Pokud je možno kreslit na stěny vraku (do sedimen-
tu), je vhodné si dělat značky (např. kruh – označení 
bodu, šipku – označení směru). Tyto značky nám 
pomáhají při orientaci v prostorách vraku. V případě, 
že takovéto značení prostředí neumožňuje a při hle-
dání návratové cesty (ujištění se o její správnosti) 
vznikne krizová situace, je nejvhodnější označit pro-
stor přesunutím, otočením, nebo posunutím dostup-
ného vybavení vraku. Takováto úprava nám poskyt-
ne doplňkovou informaci, zda se potápěč v daném 
prostoru již nacházel, nebo odkud se do něj dostal. 
Například z třech cihliček zlata můžeme vytvo-
řit šipku, případně je možné rozhazovat zlaté 
mince, které budeme na zpáteční cestě sbírat. 
Další možností, ovšem na hranici etiky, je otáčení 

lebek mrtvých námořníků směrem k východu a 
při návratu plaveme podle směru pohledu těchto 
nešťastníků.

Rizika s touto verzí spojená jsou:

 › selhání vlivem dusíkové narkózy,

 › zapomenutí cesty zpět,

 › vytvoření nulové viditelnosti buď vlastní vinou či 
faktorem padajících kusů vraku, a tím veškeré 
promítání prostor (z předchozích penetrací) je 
ukončeno a začíná hledání pomocí rukou, nejlépe se 
zakrytou baterkou (ta se nikdy nesmí vypnout).

PENETRACE S 
POUŽITÍM ŠŇŮRY
Penetrace s použitím šňůry se používá hlavně v 
Evropě, jde o natažení šnůry při penetraci a její 
stabilizaci při změně směru či maximálně po 15–20 
m, používá se evropský způsob s použitím gumek – 
rychlé a prosté upevnění šnůry či americký se zajiš-
těním šnůry omotáním. Při navíjení vyžaduje sundání 
gumek ze šňůry (obtížné) nebo použití skříňového 
navijáku na navíjení šňůry s gumkami. Americký způ-
sob s užitím šňůry – ovíjí se bod upevnění a blokuje 
omotání přeložením navijáku z vnější strany, při do-
tažení smyčky nevznikne uzel.

Rizika s touto verzí spojená jsou:

 › gumky se na ostrých elementech vraku přetnou 
snadněji než dobrá šňůra,

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Penetrace strojovny vraku lodi – TWD.
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KOMUNIKACE AKTIVNÍ – 
DVA ZÁKLADNÍ ZNAKY
OK (kruhový signál OK)

Pozor – připoutání pozornosti (signál svislý a zpět – 
pomalu)

OOA – nebezpečí či nemám co dýchat (signál vodo-
rovný a zpět – rychle).

 › šnůra se také může přeříznout,

 › nutná stabilizace na tupých částech vraku a ostrým 
částem se vyhýbat, či je pojistit jinou šnůrou, či 
změnit směr, protože když se šnůra přetne, tak 
cesta zpět je stejně náročná jako u progresivní 
penetrace, hlavně když se stane nulová viditelnost.

V obou případech platí pamatování si cesty zpět, za-
chycení důležitých bodů vraku, míst zlomů, aby byla 
cesta zpět z důvodu krize bezpečná, proto je velmi 
důležité se potápět na vrak se směsmi k tomu urče-
nými do 30 m se vzduchem a pod 30 m s Trimixem 
(TMx), v rámci plné penetrace.

KOMUNIKACE 
SVĚTLEM, 
SIGNÁLY, 
DOTYKEM
Komunikace světlem – nejúčinnější je ve tmě i při 
omezené viditelnosti. Při denním světle je účinná jen 
při použití silných svítilen s úzkým paprskem světla.

Pro komunikaci, i při denním světle, jsou užitečné 
svítilny s úzkým kuželem světla (halogen, HID, před-
nostně však LED)

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Světelné signály – aktivní komunikace – OOA.

Světelné signály – aktivní komunikace – OK.

Světelné signály – aktivní komunikace – POZOR.
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KOMUNIKACE PASIVNÍ
Svícením do zorného pole partnera potvrzujeme 
svou přítomnost. Chybí-li naše světlo v partnerově 
zorném poli, je partner automaticky upozorněn na 
problém, zastavuje se a hledá nás. Jestliže jsme bud-
dy team, tak baterky směřují doprostřed – z levého 
potápěče na levé ruce a z pravého potápěče na pra-
vé ruce, jestliže se partneři prohodí, tak se prohazují 
i baterky – světla.

KOMUNIKACE SIGNÁLY
Ukazovat znaky jednou rukou (v druhé máme bater-
ku, naviják apod.).

Komunikace signály: rekreační či technické, viz tabul-
ky – fotky. 

Pozor, různé komunity potápěčů mohou používat 
různé signály. 

Je důležité si sjednotit tyto signály ještě před pono-
rem, sportovní potápěči používají signály rekreační, 
techničtí potápěči používají signály z jeskynního a 

vrakového potápění.

Ukazovat signály výrazně a přesně. Podsvítit ruku, 
kterou signály ukazujeme. Potvrzovat příjem a poro-
zumění.

Jednotlivé signály oddělujeme pauzou, nespojuje-
me je. Méně je někdy více. Musíme si uvědomit, že 
partner nemusí rychlým, nebo chaotickým signálům 
porozumět.

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Světelné signály – pasivní komunikace.
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SPORTOVNĚ – REKREAČNÍ SIGNÁLY – WRECK DIVER – WD 

11 / Vlastní potápění na místě vraku

udržovat hloubku konec ponoru/návrat otázkastůj/nic nedělat pozor

tímto směrem potápěč/plavat sto barůtlak v lahvi padesát barů

OK něco není v pořádku buddy team / k sobězanořit vynořit
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VRAKOVÉ A JESKYNNÍ – TECHNICKÉ SIGNÁLY 
– TECHNICAL WRECK DIVER – TWD:

11 / Vlastní potápění na místě vraku

jedna dva pěttři čtyři

šest sedm nulaosm devět

otázka ok restrikcene tunel
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11 / Vlastní potápění na místě vraku

místnost dno stěna (nahoru – dolů)sediment proud

strop (nah. – doleva/dopr.) šňůra rychlepřeskoč šňůru nůž

reel zapletená šňůra velkýřezat/stříhat rozvázat
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11 / Vlastní potápění na místě vraku

malý něco je špatně sklonzaseklý zapnout část vybavení

zpět napsat zprávu dekompresebubliny OOA (od sebe/k sobě)

buddy svalové křeče / stát udělat obrázeksvětlo problém
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11 / Vlastní potápění na místě vraku

plavat kolem vynořit se otočit se/zpětplavat nad plavat pod

výměna míst/pořadí návrat/konec ponoru zpomalitplavat/potápěč označení MOD
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KOMUNIKACE DOTYKEM
V případě ztráty viditelnosti, světla, masky.

Komunikace dotykem – základní signály:

 › Stop – jedno stisknutí – většinou se vypouští, málo 
rozeznatelné

 › OK – dvě stisknutí

 › Dopředu – stisknutí a potlačení ruky (nohy) dopře-
du

 › Dozadu – stisknutí a potlačení ruky (nohy) dozadu

 › Nahoru – uchopením palce partnera, směřujeme 
jeho pohyb nahoru

 › Dolů – uchopením palce partnera, směřujeme jeho 
pohyb dolů

 › Vyrovnej pozici – dlaň partnera v naší dlani, posta-
vené vodorovně, pohyby od sebe a k sobě

SÍTĚ A ŠŇŮRY, 
VYŘEZÁNÍ SE Z 
NICH
Sítě a rybářské šňůry jsou velkým nebezpečím pro 
potápěče, jsou charakteristické na vracích Baltu.

Vraky jsou domovem velkých ryb. Rybáři kolem nich 
kladou sítě a loví ryby na udice, často se zachytí o 
vrak, sítě a šňůry se utrhnou. Často rybáři rovněž na 
vraku utrhnou vlečnou síť (tral).

Sítě i šňůry jsou zvláště nebezpečné ve větších 
hloubkách, při omezené viditelnosti a proudech. Po-
tápěčova menší ostražitost se rovněž může podílet 
na zapletení.

CO DĚLAT, ABY SE 
TO NESTALO?
Nejlépe zachycení předejít dodržováním zásad:

 › Koncentrace

 › Sledovat své okolí

 › Sledování partnerů navzájem (pro lepší zhodnocení 
okolí, my vidíme okolí partnera lépe než on a opač-
ně)

 › Dokonalý trim

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Rybářské sítě na HMS Repulse – Malajsie.
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11 / Vlastní potápění na místě vraku

 › Kvalitní konfi gurace výstroje

 › Vyhnout se neopatrným pohybům

Ve většině případů zamotání se je výsledkem ne-
pozornosti nebo špatné techniky pohybu (plavání 
pod šňůrou, příliš blízko sítě, špatně konfi gurovaná 
výstroj, rychlé neopatrné pohyby)

CO DĚLAT, KDYŽ 
SE TO STANE?
Co dělat v případě zachycení, když je buddy v dohle-
du:

 › zastavit se a zůstat bez pohybu

 › přivolat partnera, buddy vidí lépe, jak je potápěč 
zachycen a může ho snadněji uvolnit nebo vyřezat

Jestliže buddy není k dispozici a potápěč cítí, že je 
zamotaný:

 › nedělat žádné prudké pohyby

 › zkontrolovat své vyvážení

 › jestli je vidět do čeho se potápěč zamotal, může se 
pokusit uvolnit

 › lepší je hned řezat

 › nejdříve se odříznout ze šňůry nebo sítě, která 
potápěče drží, odplout od místa, kde se zamotal a 
teprve potom se zbavit zbytků sítí.

POUŽITÍ NÁSTROJŮ
Nejlepší jsou kleště s rovnou kovovou kovadlinkou.

Kleště s plastovou kovadlinkou nejsou vhodné na 
kovové dráty a lanka. 

Kleště nůžkové špatně řežou tenké šnůry a dráty 
(mohou se zaseknout roztažením a vniknutím lanka 
či šnůry mezi břity).

Řezače šňůr jsou vhodné k řezání tenkých sítí a 
některých šňůr mimo zorné pole potápěče, protože 
mají řezák s ochranou, není možné si přeříznout 
hadici atd. Nevhodné na hrubší lana a tralové sítě.

Řezací nástroje.

Rybářské sítě na HMS Repulse – Malajsie.
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Nože mají malou účinnost, používají se bez špičky 
s pilkou či bez (krátké do ruky, která v tu chvíli dělá 
ochranu proti přeříznutí části výstroje). Vyžadují na-
pnutí řezaného lanka, většinou je nelze použít jed-
nou rukou a musí se použít v zorném poli potápěče, 
nebezpečí přeříznutí nebo i zranění potápěče. 

Doporučené jsou dva nástroje, jeden může být v 
kapse, druhý v dosahu rukou (postroj back-platu, 
ramenní či bokové pásy, nebo na výstroji RB lungů). 
Na rukojeť se doporučuje smyčka z bungee, která 
se navléká na ruku, zabraňuje ztrátě nástroje.

NALEZENÍ 
ZPÁTEČNÍ CESTY
Po vlastní šňůře, která se při návratu navíjí. Zane-
chání šňůry na vraku znamená riziko pro další potá-
pěče.

Přímo k sestupovému lanu, pokud je vidět, nebo si 
potápěč bezpečně pamatuje cestu pomocí charakte-
ristických znaků vraku.

JESTLI SESTUPOVÉ 
LANO NENÍ VIDĚT A 
CESTA NENÍ ZNÁMÁ
Zastavit se a zjistit svoji pozici na vraku.

Rozhlédnout se za jinými potápěči.

11 / Vlastní potápění na místě vraku

Pokud je orientace ztracena, zjistit směr proudu, při 
správném plánování by se každý potápěč vždy měl 
vracet s proudem.

Proud rovněž mohl odnést špatně upevněné sestu-
pové lano, jestliže nebylo dostatečně stabilizováno, 
či kolegové ho odpojili od vraku (když se spletli a 
mysleli si, že jsou poslední – důležité dohodnout 
skupiny a postup před ponorem).

Podívat se nahoru, v denním světle se může zahléd-
nout lano, nebo potápěče a jejich bubliny.

Hledat bleskové světlo – stroboskop. Zakrýt svoje 
světlo, ale nikdy ho nevypínat!

Využít kompasu, pokud je známá poloha vraku a lo-
kalizace sestupového lana (pozor na rozhození (ne-
přesnost) kompasu) hlavně v ocelových vracích. Je 
nutno vystoupat nad vrak, nebo se vzdálit do boku.

Pokud sestupové lano není nalezeno, rozhodnout se 
pro jiný způsob výstupu.

VYNOŘENÍ – 
NORMÁLNÍ, DLE 
PRAVIDEL
PO SESTUPOVÉM LANĚ
Jestli na vraku jsou ještě další potápěči, signalizovat 
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jim OK, poté je možno zahájit výstup.

Jestli jde o poslední dvojici, tak ta před zahájením 
výstupu musí uvolnit lano a zátěž.

Zásadně by se nikdo neměl věšet na sestupové lano, 
užívat ho pouze k orientaci nebo se ho jen lehce 
přidržovat, hlavně celý čas kontrolovat svůj vztlak a 
pozici.

Při vynořování se dívat vzhůru, aby se nevráželo do 
potápěčů nad. 

Na hloubkových (deep) či dekompresních (deko) 
zastávkách kontrolovat hloubku, sestupové lano se 
může pohybovat vlivem vln, proudu či ostatních po-
tápěčů a není ukazatelem správné hloubky.

Jestliže je na deko zastávce více potápěčů, vzdálit 
se od lana a držet pozici. Neztrácet zrakový kontakt 
s lanem.

Pokud na laně není místo a proud znemožňuje po-
hyb v jeho blízkosti, přidržet se jiného potápěče, ale 

uvědomit ho o svém konání.

Nebo se uchytit na úvazek cca 2–3 m dlouhý speciál-
ní “M” kotvou ve tvaru horolezecké brzdy (obrácená 
trojkotvička či trojhák)

Pokud se ztratí lano, vystřelit okamžitě bójku a vy-
nořit se havarijně na bójce.

PO STĚNĚ
Když je vrak umístěn blízko vzdálenosti pro doplavá-
ní, tak se výstup provádí náměrem kompasu zpět a 
po stěně až na břeh, jako při normálním potápění ze 
břehu.

VYNOŘENÍ – 
HAVARIJNÍ
Pokud nebylo nalezeno výstupové lano

Můžete vystřelit bójku z vraku, šňůru je nutné uvá-
zat na vrak a vystoupit po této provizorní výstupo-
vé lince. S ohledem na menší pevnost lanka se ho 
však nelze držet, pouze lehce přidržovat. Tato meto-
da nouzového výstupu je nejbezpečnější. Nahoře po 
výstupu se však musí lanko utrhnout. Většinou se 
neutrhne přesně dole, tím se stává rizikem pro další 
potápěče.

Můžete opět upevnit konec šňůry na vrak a vystou-
pit na obráceném navijáku. Tato metoda je však po-
užitelná, pokud není proud. V proudu se může stát, 

Dekomprese na sestupovém / výstupovém laně.

11 / Vlastní potápění na místě vraku
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co se drží v rukách, nebo co může ztížit výstup.

Dále je vhodné, zvláště po dekompresních ponorech, 
svléknout se z celé výstroje ve vodě, zajistit výstroj 
a nechat posádku, aby ji vytáhla na loď. Nezbytnou 
nutností je samozřejmě nezapomenout nafouknout 
jacket nebo křídlo, aby unesl celou výstroj na hladi-
ně.

Mezi další zásady potápěče patří: Nikdy nesundávat 
ploutve. Bez ploutví je každý ve vodě bezmocný a 
ztratí tím možnost účinného pohybu na hladině. Toto 
pravidlo platí u lodí s žebříkem uzpůsobeným na 
výlez potápěče i s ploutvemi či u výtahu.

U lodí, které mají obyčejný žebřík nebo schody, platí 
pravidlo odevzdání veškerých předmětů posádce, 
a to včetně ploutví a teprve poté následuje výlez 
na palubu. Bohužel tento typ lodí zvláště ve světě 
pořád převládá. Je velmi těžké, zvláště v proudech 
a ve vysokých vlnách, se tímto způsobem na palubu 
dostat. 

že než dosáhnete hladiny, bude chybět část šňůry. 
Pro obě metody musí být dostatečně dlouhá šňůra, 
minimum je délka šňůry rovna hloubce vraku plus 20 
% jako rezerva k vychýlení pozice.

Poslední nejméně vhodnou metodou je volný výstup. 
V tom případě je nutné vystřelit bójku co nejdříve. 
Bójka umožní posádce lodi sledovat pohyb, když 
začne potápěč dri� ovat. Volný výstup se hlavně na 
Baltu považuje za nebezpečný vzhledem k výskytu 
sítí i v blízkosti hladiny. V jiných oblastech lze tuto 
metodu použít, ale musí být domluva s posádkou, 
že se něco takového může stát a posádka s danou 
variantou bude počítat. Po celou dobu dekomprese 
sleduje posádka dri� ující bójku tak, aby mohli po 
vynoření potápěče bezpečně vyzvednout a vzít ho 
na palubu.

KONEC 
POTÁPĚNÍ, NA 
HLADINĚ
Postupuje se podle pokynů kapitána lodi. Nejlepší je 
vyčkat u bójky, až připluje loď a na povel kapitána či 
posádky doplout k lodi.

Nepřibližovat se k žebříku lodi nebo výtahu, dokud 
je na něm jiný potápěč. Hrozí totiž možnost pádu 
potápěče zpět do vody.

Při výstupu je nutno podat posádce láhve (deko 
stage), kameru, fotoaparát, bójky a vůbec všechno, 

Čekání u bójky na hozené lano.

11 / Vlastní potápění na místě vraku
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Po výstupu na loď je nutno co nejdříve uvolnit místo 
v blízkosti žebříku nebo výtahu, aby se nepřekáželo 
dalším vystupujícím z vody. 

UKONČENÍ 
POTÁPĚNÍ, 
CESTA ZPĚT
Na lodi je nutné co nejdříve uklidit výstroj na své 
místo a zajistit ji před pohybem, zvláště láhve, za-
brání se tak zranění sebe i ostatních potápěčů. 

Opět platí pravidlo – jedna ruka pro loď! 

Využít teplé převlečení a dostatek teplých nápojů po 
ponoru (ve studených vodách, v teplých obráceně). 
Je nutné se vyhýbat alkoholickým nápojům nejen po 
náročných ponorech,ale i v případě event. DCS – tím 
předejdete možným problémům. 

Je vhodné provést debreefing. Jestli bylo dosaženo 
požadovaného cíle (byl nalezen ten správný otvor 
pro penetraci, byly nalezeny věci, které byly v plánu 
ponoru, byly dodrženy časy a hloubky), jakékoliv 
změny je třeba rozebrat. Někdy to může být směš-
né, ale příště to může zachránit život.

Důležité pravidlo – nezapomeňte: Dobrý potápěč 
je starý potápěč. Dobrý ponor je takový, se kte-
rým se ještě můžete pochlubit svému okolí.

„Výstup“ z vody s pomocí lodního výtahu.

11 / Vlastní potápění na místě vraku



107Manuál vrakového potápění IANTD CE

11 / Vlastní potápění na místě vraku

poznámky



108 Manuál vrakového potápění IANTD CE

11 / Vlastní potápění na místě vraku

poznámky



12 /
ARTEFAKTY, 
VYZVEDÁVÁNÍ 
VĚCÍ Z VRAKU
112 Podle praktického využití dělíme výbušiny 

do několika typů
112 Třaskavina 
112 Trhavina 
112 Střelivina 
113 Právní složitosti vyprošťovacích aktivit
114 Stanovení vlastnictví
114 Teritoriální a mezinárodní vody
114 Otázky kulturního dědictví



110 Manuál vrakového potápění IANTD CE

Ve většině zemích je zakázáno cokoliv z vraku vy-
zvedávat. Předpisy přikazují kapitánovi a celé jeho 
posádce dodržovat dané zákony, upozornit na ně 
potápěče a kontrolovat, jestli je dodržují. V někte-
rých zemích je dokonce zákaz potápění se i s ru-
kavicemi, už jen proto, aby bylo jedinci ztíženo vzít 
do ruky artefakt porostlý korály nebo ničit podvodní 
svět, také aby předešli těmto činům (např. Egypt). 
Toto je správné, protože každá vláda, která má 
pobřeží a své výsostné vody, se snaží, aby v nich 

zůstalo co nejvíce zachováno, hlavně na vracích. Je 
to jejich bohatství, a to je hlavním lákadlem pro 
turisty – potápěče. Některé země instalují podvodní 
klece na amforová pole, to samé na zbytky kanónů 
a jiných historických památek. Je to samozřejmě 
správný postup.

V dobách rozjezdu vrakového potápění i v dobách 
nedávných bylo docela běžné, že před každou dru-
hou restaurací či potápěčskou bází (v Chorvatsku, 

Sbírka artefaktů.

12 / Artefakty, vyzvedávání věcí z vraku
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Řecku či kdekoliv ve světě – kde to bylo legislativně 
volnější), byla vystavena amfóra, kotva či dělo ze 
škuneru, nebo jiný artefakt. 

Nebudeme chodit daleko, náš veliký vzor a velký 
vrakový nadšenec a hledač vraků J. Y. Cousteau s le-
gendární lodí Calypso a její posádkou. Byl příkladným 
“Wreck Hunter” – vykradačem vraků hlavně na za-
čátku svého průzkumu. Poté, když už byly po několi-
ka desítkách objevů vraků naplněny artefakty muzea 
a sbírky, jako například u SS Thistlegormu v Rudém 
moři, kde vyzvedl kapitánův trezor, lodní zvon a mo-
tocykl, změnil názor a začal udávat špatné koordiná-
ty právě kvůli vykradačům vraků. 

I přesto se může stát, že se dostanete do expedice, 
která tyto činy přímo musí dělat, a to na základě 
povolení majitele lodi nebo pojišťovny. Další možnos-
tí je provádět vrakový archeologický průzkum pro 
stát s výsostnými vodami pro jejich muzea. Dále je 
možné objasňovat příčiny ztroskotání lodi pro po-
zůstalé, jako například náš ITD team v případě ztros-
kotání trajektu Estonia.

Když vrak neleží ve výsostných vodách, tak by 
na něho mohl teoreticky každý, ale až na příslušníky 
státu, který ho prohlásil za válečný hrob, jako např. 
v Malajsii na vraky Svazu Z – HMS Repulse a HMS 
Prince of Wales (občané Britského království) či ná-
rodní nebo kulturně-technické dědictví.

Většinou každého vrakaře velmi láká něco z vraku 
vytáhnout, ale je důležité dávat pozor na obsah 
daného artefaktu. Obzvláště nebezpečné jsou výbuš-
niny –  náboje do samopalů, kulometů, děl, granáty, 
podvodní miny (normální či magnetické), bomby 
a torpéda. 

Náboje do velkorážních děl – YAMAGIRI MARU (Truk Lagoon).Magnetické plovací miny – SAN FRANCISCO MARU (Truk Lagoon).

12 / Artefakty, vyzvedávání věcí z vraku



112 Manuál vrakového potápění IANTD CE

PODLE 
PRAKTICKÉHO 
VYUŽITÍ DĚLÍME 
VÝBUŠINY 
DO NĚKOLIKA 
TYPŮ
TŘASKAVINA 
Třaskavina je snadno vznítitelná výbušina, které ob-
vykle slouží k iniciaci výbuchu trhavin nebo střelivin. 
Při praktickém použití je přítomna pouze v nepatr-
ném množství, např. třaskavina v roznětce náboj-
nice či rozbušky. Nejběžnějšími třaskavinami jsou 
azid olovnatý, velmi rozšířený je například fulminát 
rtuťnatý (třaskavá rtuť). Jiné třaskaviny se v praxi 
téměř nevyskytují pro malé iniciační schopnosti, 
extrémní citlivost, korozivní účinky či více těchto 
faktorů současně. Mezi silně nestabilní patří napří-
klad pikrát železnatý, organické peroxidy jako HMTD 
a mnoho dalších. Od trhavin se liší nízkou trhavou 
silou danou velmi malým objemem plynů vzniklých 
po explozi.

TRHAVINA 
Trhavina je označení pro výbušinu, která je za nor-
málních podmínek velmi málo citlivá k vnějším vlivům 
a naopak po iniciaci dokáže vyvinout detonaci o mi-
mořádně vysoké trhavé síle. Používají se obvykle při 
trhacích pracích v dolech, lomech, ražbě tunelů, de-
molicích a hlavně jako náplně do pum, bomb, munice 
apod. Mezi nejznámější a nejpoužívanější trhaviny 
patří dynamit, pentrit, hexogen, trinitrotoluen TNT, 
torpex a řada směsných průmyslových trhavin z nich 
složených a doplněných oxidačním činidlem a případ-
ně některými kovy v práškovém stavu.

STŘELIVINA 
Střelivina se používá jako výmetná náplň v nábojích 
do palných zbraní. Jejím účelem je uvolnit energie 
rychlým, avšak kontrolovaným vývinem velkého 
množství plynů a vypuzením střely z hlavně zbraně. 
Příkladem je černý střelný prach nebo bezdýmý střel-
ný prach – nitroceluóza.

Náboje do malorážních děl – HEIAN MARU (Truk Lagoon).

12 / Artefakty, vyzvedávání věcí z vraku
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“Obzvláště velké nebezpečí hrozí při vytažení ja-
kýchkoli výbušnin nebo munice z vody. Jedná se 
samozřejmě o “třaskavinu”, která je ve vodě celkem 
netečná, protože její schránky jsou vyrobené z ma-
teriálů, kterým voda nevadí (mosaz, bronz a kera-
mika spolu s chemickým složením, viz 1.třaskavina). 
Působí totiž jako detonátor, zápalka či rozbuška. 
Při změně tlaku – vyndání z vody, vysušení, styk se 
sluncem – vykrystalizuje a potom může dojít k re-
akci často dosti nepříjemné (dle velikosti předmětu) 
tzv. “mikrovýbuch či mikroexploze”. Která je pro 
danou “trhavinu a poté střelivinu” detonátorem, zá-
palkou či rozbuškou, jestli je ta bomba (puma, náboj, 
dělová patrona, torpédo atd.) pohromadě – jeden 
mini krystal způsobí nedozírné následky !!!!!”

Také velmi náročné je stoupat s daným předmětem 
během dekomprese a držet ho či mít ho zavěšený 
na výstroji. Poškozuje to výstroj a ničí se, ale jde 
hlavně o přetížení kompenzátoru vztlaku (v tu chvíli 
nastane potápěči velký problém). Současně se může 
stát, že díky velké námaze umožníte vznik určité 
formy DCS. 

Pro vyzvedávání předmětů z hloubky existují různé 
pomůcky. Mezi ně patří např. vynášecí vaky, bójky či 
lana spojená s palubou. V náročných případech pak 
je nutné použít např. jeřáby nebo ponorky.

Mezi naprosté specializace patří práce společností, 
které koupí práva k určitému vraku. Následně ho 
pak hledají a po jeho nalezení mohou využít si-
tuaci – vyzvedávání zajímavých předmětů a jejich 
následný prodej. Pro tyto společnosti je to hlavní cíl 
podnikání. Nese však s sebou nutnost speciálního 
vybavení jak pod vodu, tak na kvalitu lodi, vybavení 
a posádky (viz. kapitola o způsobu vyhledávání pozic 
vraků a vraky s pokladem). Jedná se většinou o vel-

mi hluboké a zajímavé vraky s přitažlivou historií, 
jako například Titanic, Bismarck atd.

V následujících kapitolách je přesná defi nice a právní 
situace vyprošťovacích aktivit a co tomu předchází:

Náboje do malorážních děl – SHOTAN MARU (Truk Lagoon).

PRÁVNÍ 
SLOŽITOSTI 
VYPROŠŤOVACÍCH 
AKTIVIT
Citace z knihy: Atlas vraků lodí s poklady, autor: Ni-
gel Pickford

Velmi rozšířeným omylem je, že cokoli leží na moř-
ském dně, je možné si kdykoli vzít. Tak tomu není. 
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Právní situace týkající se lodních vraků je neobyčejně 
složitá a každý, kdo zamýšlí těžit z vraku, musí velmi 
pečlivě prozkoumat právní situaci.

STANOVENÍ VLASTNICTVÍ
Nejprve je nezbytné rozlišovat mezi vlastníkem lodi 
a vlastníkem nákladu. Ve většině případů jsou tato 
dvě vlastnictví zcela odlišná. Například východo-
indické lodě (lodě patřící Anglické východoindické 
společnosti) vlastnily většinou skupiny soukromých 
fi nančníků, ale lodní náklad patřil Východoindické 
společnosti. Po likvidaci Společnosti byl právní nárok 
na náklad východoindických lodí postoupen vládě 
Jejího Veličenstva pod záminkou právního poradce 
ministerstva fi nancí, s nímž musí vyprošťovatelé jed-
nat.

Pokud bylo za ztrátu zaplaceno pojistné, pak vlast-
nictví přechází na pojišťovací společnost. V Londýně 
spravuje Salvage Association záležitosti pojišťova-
telů včetně Pojišťovacího ústavu válečných škod, 
vládního orgánu, který pojišťoval škody během obou 
světových válek. Ve Spojených státech podobnou 
funkci plní MARAD (US Department of Maritime 
Administration). Pokud je vlastnictví jednoznačně 
stanoveno, pro vyprošťovatele to znamená, že může 
s vlastníkem uzavřít smlouvu. Obvykle hradí vyproš-
ťovatel veškeré poplatky a pokud něco objeví, zapla-
tí vlastníkovi dohodnutá procenta.

TERITORIÁLNÍ 
A MEZINÁRODNÍ VODY
Právní otázku dále komplikuje existence kategorie 

teritoriálních vod. Některé státy, jako např. Čína 
a Filipíny, si nárokují výlučná práva na všechny vra-
ky ve vodách, které považují za výsostné (dokonce 
i když je možné prokázat vlastnictví), rovněž usilují 
o to získat tyto vraky, i když leží na mořském dně 
spousty let. Na druhé straně většina západoevrop-
ských a anglofonních zemí stále uznává vlastnická 
práva, i když se tato týkají ztrát, jež vznikly před 
mnoha stovkami let. Další věc, na kterou je třeba 
upozornit, je, že každá země vysvětluje vlastní te-
ritoriální vody v jiném rozsahu. Pro většinu zemí 
představují 19,3 km (12 mil) od břehu, ale některé, 
kupříkladu Thajsko, vymezují své teritoriální vody 
v podstatně širším rozsahu.

Jestliže vlastník není znám a loď leží na dně výsost-
ných vod některého státu, většina zemí bere v úva-
hu, že náklad patří příslušnému státu. Mnoho zemí 
však dává štědré odměny vyprošťovatelům, aby za-
bránily pokoutnímu vyprošťování. V britských vodách 
dosahují tyto odměny často až 75 i více procent 
z hodnoty vyzvednutého nákladu. Leží-li vrak v me-
zinárodních vodách, komplikuje navíc situaci samour-
čení vlastnického práva. Existují sice mezinárodní 
smlouvy týkající se moří, jako například Konvence 
o mořském právu OSN, ale ne všechny státy je po-
depsaly. Obvykle musí být každý případ rozhodován 
individuálně.

OTÁZKY KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ
Dost spletitá právní situace se ještě více znepřehled-
ní, je-li nastolena otázka ochrany kulturního dědictví 
států. Některé státy nepřipouštějí komerční záchra-
nu historických vraků, ačkoli defi novat „historické“ je 
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možné z různých úhlů pohledu. Austrálie kupříkladu 
vychází z jednoho z nejpřísnějších předpisů týkajících 
se podmořské archeologie na světě a vláda si vymi-
ňuje všechna práva na vraky starší padesáti let. 

Francie, Španělsko, Řecko a Portugalsko mají rovněž 
restriktivní zásady vztahující se k historickým vra-
kům, které se nacházejí v jejich teritoriálních vodách. 
Británie, Spojené státy a mnoho afrických, jihoame-
rických a dálněvýchodních zemí zaujímají volnější 
postoj ve snaze uvést v souladu zájmy vyprošťova-
telů s potřebou chránit důležité podmořské lokality 
kulturního významu. Zatím se ochrana historických 
vraků týká pouze lodí nalezených uvnitř výsostných 
vod.
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a postupné získávání zkušeností.

NEDOSTATEČNÉ 
PLÁNOVÁNÍ PONORŮ 
Zejména pak chyby v plánování spotřeby plynů  
a způsobu provedení dekomprese. Mnoho potápěčů 
se dostalo do nebezpečných krizových situací díky 
prostému faktu, že svůj ponor nedostatečně naplá-
novali a nedokázali jasně identifi kovat všechna rizika 
spojená s ponorem.

PŘEKRAČOVÁNÍ 
OSOBNÍCH HRANIC 
A FYZIOLOGICKÝCH LIMITŮ 
Výcvik technického potápěčce je dlouhým procesem 
spojeným s náročným tréninkem, postupným sbírá-
ním potápěčských zkušeností a analýzou vlastních 
chyb. Tento proces není možné urychlit. Je pravdou, 
že mnoho vynikajících potápěčů provádělo své ná-
ročné ponory již 2 roky poté, co se zač ali potápět, 
ale byly to 2 roky intenzivních příprav a úsilí věno-
vaného svému zdokonalení. Pokud se chcete stát 
technickým potápěčem, krok za krokem přidávejte 
jednu zkušenost a dovednost k druhé, až se stanete 
zkušeným potápěčem.

Zvláštní kapitolou je pak překračování našich fyzio-
logických limitů . Každý z nás je svým způsobem uni-
kátní, máme určité přednosti, ale možná také určité 
fyzické indispozice. Proto bychom měli hranice svých 
ponorů  a možností posouvat postupně, jen tak si 

Potápění hloubkové nebo technické bývá obecně po-
važováno za nebezpečný sport. Důkladnou analýzou 
potápěčských nehod a krizových situací však dospě-
jeme k závěru, že prvotní příčinou nehod nejsou ná-
strahy vodního prostředí nebo neočekávané selhání 
potápěčské výstroje, ale nejčastěji lidský faktor.

Naším nepřítelem při potápění není podvodní svět, 
ale nedostatečný výcvik, slabé znalosti, přecenění 
vlastních schopností, nedostatečné plánování pono-
rů , špatná fyzická a psychická kondice, stres, atp.

Technické potápění je sportem, který vyžaduje určité 
nasazení. Technický potápěč musí být připraven in-
vestovat čas a úsilí do svého výcviku. Musí být při-
praven pracovat na své psychické a fyzické kondici, 
zdokonalovat své znalosti a dovednosti a udržovat 
je aktivní.

Jen tak pro nás může být technické potápění koníč-
kem a zábavou a ne jen dalším zdrojem potenciál-
ních obtíží.

PŘÍČINY NEHOD
Tom Mount ve své knize Encyklopedie technického 
potápění popsal příčiny nehod v potápění následují-
cím způsobem:

NEDOSTATEČNÝ VÝCVIK
Nedostatečné znalosti a zkušenosti jsou příčinou 
většiny nehod při potápění. V technickém potápění 
je jedinou možností, jak získat potřebné znalosti 
a dovednosti, kvalitní výcvik. Pak nás čeká trénink 
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můžeme být jistí, že naše tělo nás v náročných situ-
acích podpoří a nezradí.

NADMĚRNÉ RIZIKO
Každý ponor je spojený s určitým rizikem, ale je 
moudré pokusit se tato rizika identifi kovat a elimi-
novat je pomocí kvalitní přípravy a plánování ponorů . 
Akceptování většího rizika, než je nutné, není hrdin-
ské, ale hloupé.

REZIGNACE
Mnoho potápěčů tváří v tvář krizové situaci velmi 
rychle rezignovalo a vzdalo svůj boj. Schopnost 
přežít je zakódována v každém z nás, ale musíme 
ji rozvíjet v každodenních situacích i pod vodou. 
V opravdových krizových situacích budou naší nej-
lepší oporou ne teoretické znalosti, ale skutečně 
vydrilované dovednosti. Každý, kdo se v takové situ-
aci ocitl, to může potvrdit. Stejný přístup k nácviku 
postupů  v krizových situacích je využíván v armádě, 
ale i při výcviku hasičů, záchranářů, atp.

NEVHODNÁ VÝSTROJ NEBO 
KONFIGURACE VÝSTROJE
U každé části naší výstroje bychom měli být schopni 
jasně defi novat, proč a jak ji používáme. Není zde 
místo na žádný sentiment nebo povrchní napodobo-
vání určitých řešení bez hlubšího pochopení. Pokud 
něco nefunguje, měli bychom to upravit nebo změ-
nit.

NEVHODNÝ VÝBĚ R 
POTÁPĚ Č SKÉHO TÝMU
Sestavení potápě č ského týmu je jedním z nejdů-
ležitě jších úkolů  př i plánování nároč ných ponorů . 
Všechny č leny týmu bychom mě li osobně  znát. Mě li 
bychom znát jejich možnosti, př ednosti i slabosti, 
úroveň  výcviku i zkušenosti. Organizátor potápě č ské 
výpravy by pak mě l ruč it za to, že všichni úč astníc i 
výpravy se bezpeč ně  vrátí domů .

STRES
Stres je v kontextu nehod a krizových situací př i 
potápě ní samostatnou kapitolou. Analýzy krizových 
situací ukazují, že stres a následná ztráta schopnos-
ti racionálně uvažovat provází krizové situace témě ř  
vždy. V ně kterých př ípadech bývá stres prvotní př íč i-
nou vzniku kritických situací, v jiných př ípadech stres 
neumožň uje situace objektivně  zhodnotit a ř ešit.

CO JE TO STRES?
Stres je celkovou reakcí organismu na mimoř ádně  
obtížné fyzické nebo psychické podně ty. Př i stresu 
se organismus př ipravuje na „hrozící nebezpeč í“. 
Uvolň uje adrenalin a ně které další takzvané stresové 
hormony, které mají zajistit nárů st energie a síly, 
vyostř it smysly a snížit práh bolesti, a tak umožnit 
snáze uniknout nebezpeč í. Stres se ale mů že dále 
hromadit a nabalovat až do chvíle, kdy již nejsme 
schopni racionálně  ř ešit ani triviální situace nebo 
provádě t jednoduché úkony.
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PANIKA
Vyvrcholením stresu bývá panika, která vede k iraci-
onálnímu jednání, ve kterém se zač ne vytrácet logic-
ká souvislost mezi vně jšími podně ty a reakcí na ně . 
Potápě č  v panice mů že zaútoč it na partnera, ztratit 
schopnost ovládat svou výstroj, zahájit nekontrolo-
vaný výstup na hladinu spojený se zadržením dechu 
a mnohé další.

PŘ ÍČ INY STRESU
Stres mohou vyvolat nejrů zně jší podně ty. Př i potá-
pě ní to mů že být urč itá krizová situace, nejistota, 
nepohoda, př eceně ní vlastních sil, závada výstroje, 
špatný fyzický nebo psychický stav nebo stresující 
faktory, které si př inášíme z našeho „života nad hla-
dinou“. Existují př ípady, kdy byly spouště cím fakto-
rem stresu např íklad dusíková narkóza, prochlazení, 
únava, alkohol nebo moř ská nemoc.

JAK ROZPOZNAT STRES?
Stres obvykle provází celá ř ada varovných signálů . 
Č asto se projevuje zmateným jednáním, nejisto-
tou nebo naopak př ílišnou sebejistotou. Potápě č  si 
ve stresu v ně kterých př ípadech př ehnaně  upravuje 
výstroj, prozradí ho zrychlené dýchání, vě tší spotř e-
ba dýchacích plynů  než obvykle, vypoulené oč i nebo 
neschopnost provádě t i jednoduché úkony. Ně kdy 
mohou lidé reagovat tzv. pasivní panikou, která se 
velmi rychle mů že změ nit v daleko nebezpeč ně jší 
aktivní nebo dokonce agresivní paniku.

JAK SE VYHNOUT STRESU?
V dnešní nároč né době  stres č ím dál tím více proniká 
do našich životů . Každý den musíme č init mnohá zá-
važná rozhodnutí a býváme vystaveni mnoha stresu-
jícím faktorů m. Př esto bychom se mě li snažit stresu 
nejen př i potápě ní vyhýbat. Kromě  správné životo-
správy, fyzického tréninku a dostateč ného množství 
odpoč inku, které by mě ly být nedílnou souč ástí 
našich životů , bychom př i potápě ní mě li vě novat ná-
ležitou pozornost kvalitnímu potápě č skému výcviku, 
tréninku získaných znalostí a dovedností, zodpově d-
né př ípravě  na ponor, správnému sestavení výstroje, 
atp. Odpoč inutý a př ipravený potápě č  je vů č i stresu 
daleko odolně jší než nezkušený potápě č  na hranici 
svých sil. Př i potápě č ských zájezdech si také dávejte 
pozor na tzv. rekreač ní syndrom – tedy potápě ní 
po probdě lé noci č asto stále pod vlivem alkoholu. Př i 
ponorech nikdy nepř ekrač ujte limity, pro které jste 
byli vycvič eni a ve kterých se cítíte bezpeč ně . Každý 
ponor s partnerem prodiskutujte a naplánujte, se-
stavte plán ponoru, stanovte dů ležité parametry po-
noru, maximální hloubku, délku ponoru, č as návratu, 
atp. Trénujte partnerskou souhru, komunikujte př i 
ponorech a nauč te se používat posunkové signály, 
dotykové signály a signály potápě č ským svě tlem.

JAK ZVLÁDNOUT STRES?
Nakolik stres ovlivní chování potápě č e, je závis-
lé na mnoha okolnostech – psychické odolnosti 
potápě č e, jeho schopnosti ř ešit v životě  obtížné 
situace, potápě č ských zkušenostech, atp. Pokud 
př i ponoru zač nete pociť ovat př íznaky blížícího se 
stresu, zastavte se, uklidně te se, zač ně te klidně  dý-
chat a hlavně  př emýšlejte. Snažte se odhalit př íč inu 
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stresu a tento problém vyř ešit. Pokud stres neustu-
puje a necítíte se dobř e, ukonč ete ponor a zahajte 
s partnerem kontrolovaný výstup k hladině . Každý 
potápě č  mů že kdykoliv ukonč it ponor, a to i bez 
udání dů vodu. Pozorujete-li známky stresu u svého 
partnera, navažte s ním oč ní kontakt, popř ípadě  
kontakt lehkým dotykem a snažte se ho uklidnit. 
Pokuste se odhalit, co je př íč inou jeho stresu a po-
kud je to možné, odstraň te př íč inu tohoto problému. 
Pokud partner nekomunikuje, ukazujte mu názorně , 
co má dě lat a snažte se ho dovést do bezpeč í. Potá-
píte-li se ve vě tší skupině , upozorně te zbytek skupi-
ny na tuto situaci.

Jestliže vás př i ponoru znervózň ovaly drobnosti spo-
jené s vaší výstrojí, upravte si výstroj a ově ř te si, 
že je zcela v poř ádku. Shrň te s partnerem vaše po-
znatky z minulého ponoru a zapište si své poznatky 
do potápě č ského deníku. Díky potápě č skému deníku 
si mů žete vždy př ipomenout minulé chyby a nedo-
statky a mů žete stavě t na tom, co jste se již nauč ili. 
Každý ponor by z vás mě l udě lat zkušeně jší a samo-
statně jší potápě č e.

PREVENCE NEHOD A KRIZOVÝCH 
SITUACÍ PŘ I POTÁPĚ NÍ 
Prevence potápě č ských nehod je vždy snazší a úč i-
nně jší než jejich ř ešení.

Vě tšina krizových situací vzniká již na hladině . Je-
jich prvotní př íč inou bývá stres, př eceně ní vlastních 
schopností, nedostateč ný výcvik, neznalost prostř edí, 
nedů sledná partnerská kontrola, nedodržování zásad 
potápě ní v buddy týmu, špatná psychická a fyzická 
kondice, atp. Mnoho situací s tragickým koncem za-

č alo jako malé opomenutí nebo př ehlédnutí. Zkušený 
potápě č  by mě l umě t rozpoznat a posoudit všechna 
rizika spojená s urč itým ponorem a efektivně  elimi-
novat možné př íč iny budoucích obtíží.

Nikdy nezapomínejte na to, že teoretické znalosti 
jsou ně č ím jiným než opravdové dovednosti a zku-
šenost.
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 › zachycení žádosti o záchranu

 › řízení a organizace průběhu záchranných prací

 › provedení záchrany

BYLY DEFINOVÁNY TYTO 
FUNKCE SYSTÉMU
Vysílání tísňového volání z lodi do záchranného cen-
tra minimálně dvěma nezávislými prostředky užívající 
rozdílné radiokomunikační služby.

Příjem tísňového volání je možné předávat přes více 
prostředků na lodě nebo letadla v bezprostřední blíz-
kosti lodi žádající pomoc.

 › Vysílání a příjem tísňového volání mezi loděmi.

 › Vysílání a příjem pro komunikaci při koordinaci vy-
hledávání a záchrany.

 › Vysílání a příjem pro komunikaci v místě provádění 
vyhledávání a záchrany.

 › Vysílání a příjem signálů pro lokalizaci lodi v tísni.

 › Vysíláni a příjem námořních bezpečnostních infor-
mací.

 › Vysílání a příjem pro obecnou radiovou komunikaci 
pomocí pozemních radiových systémů nebo sítí.

 › Vysílání a příjem pro komunikaci na lodi.

Prostředky splňující požadavky GMDSS jsou povinné 

Při záchranné situaci se musí postupovat rychle, 
neboť zde hrají roli okolnosti, které je nutno brát 
v úvahu, jako jsou: proudy, chlad, dehydratace a dal-
ší okolnosti. Mořský svět je totiž nekompromisní. 

GLOBAL 
MARITIME 
DISTRESS AND 
SAFETY SYSTEM
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) 
je globální námořní tísňový a bezpečnostní systém. 

Problematikou plavby a její bezpečnosti na moři 
a vším, co s tím souvisí, se zabývá mezinárodní insti-
tuce IMO (International Maritime Organisation). Pro-
blematika bezpečnosti plavby je defi nována v rámci 
SOLAS (Safety Of Life At Sea) konvence. Rozvoj 
moderních komunikačních techn ologií a záchranných 
prostředků, ve spojení s rostoucími potřebami zvýše-
ní bezpečnosti a telekomunikačních služeb na moři, 
vyústil v roce 1979 k formulaci konceptu a jeho 
obnovy do nového systému pod označením GMDSS, 
který byl nasazen do plného provozu od 1. února 
1999.

GMDSS je defi nován jako souhrn funkcí a technických 
prostředků, které kdekoliv na moři umožňují realizo-
vat tři základní fáze záchranné akce:
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u lodí s výtlakem větším než 300 tun a pro všechny 
lodě pro osobní přepravu nezávisle na druhu jejich 
vlastnictví. Tato povinnost se tedy nevztahuje na re-
kreační plavidla, která slouží pro sport a vlastní do-
pravu, pokud nepřesahují výtlak 300 tun.

OBLASTI POKRYTÍ
V rámci GMDSS jsou defi novány čtyři oblasti pokrytí 
A1 až A4. V těchto oblastech je pomocí stanovených 
radiokomunikačních prostředků pobřežních stanic 

prováděno sledování – monitorování tísňových volání 
pro zahájení, řízení a provádění záchranných akcí 
a vysílání bezpečnostních informací (meteo a navi-
gační varování):

A1 – pobřežní stanice s DSC na velmi krátkých vl-
nách VHF (do 20 Nm od pobřeží) – VHF radiotelefon 
s DSC, EPIRB (121,5 MHz), SART transpondér

A2 – oblast, která vyjma A1, je nepřetržitě v dosahu 
středních vln (MF) monitorována pobřežními stani-
cemi pomocí DSC (do 100 Nm) – MF radiostanice, 
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přijímače Navtex, EPIRB 406 MHz

A3 – oblast, která vyjma A1 a A2, je pokryta pro-
středky družicového systému Inmarsat od 70N 
do 70S - stanice Inmarsat A, B a C a EPIRB E nebo 
HF stanice s DSC,

A4 – polární oblasti mimo A1, A2 a A3 – krátkovlnné 
(HF) radiostanice s DSC.

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY
Základním nástrojem je především technologie di-
gitálního selektivního volání – DSC (Digital Selective 
Calling) realizovaná na radiokomunikačních prostřed-
cích svým dosahem pokrývající defi nované oblasti A1 
a A4.

DSC odstraňuje některé nevýhody analogové tech-
niky, která byla dosud užívána. Rozpoznání jednotli-
vého druhu komunikace (tísňová, pilná, bezpečnostní 
a běžná) je zakódováno spolu s devítimístným iden-
tifi kačním číslem – MMSI (Maritime Mobile Service 
Identity) do takzvaného komunikačního protokolu. 
Číslo MMSI je vždy výlučné. První tři místa u mobilní 
stanice jsou určena pro číslo země a další identifi -
kují vlastní loď. V případě, kdy se jedná o pobřežní 
stanici, tomu předchází vždy dvě nuly. Celý proces 
komunikace je standardizován do podoby tzv. komu-
nikačního DSC protokolu. Ten v případě tísňového vo-
lání obsahuje i údaje o poloze, které jsou vkládány 
automaticky (výjimečně ručně) z přijímače družicové 
navigace GPS nebo jiného pozemního navigačního 
systému.

Tento systém může využít loď na záchranu ztracené-
ho potápěče či záchranu lodi samotné.

DALŠÍ SYSTÉMY 
JSOU OSOBNÍ 
PŘÍMO URČENÉ 
PRO POTÁPĚČE
Některé jsou vodovzdorné do určitých metrů hloub-
ky, další mají své podvodní pouzdro a některé se 
musí do nějakého pouzdra dát a jsou určeny pouze 
pro plavání, posílají GPS souřadnice, SMS zprávy zá-
chranné službě či pouze navoleným příjemcům, kteří 
se spojí se záchrannou službou. Dále vysílají časový 
signál GPS souřadnic pohybu a fungují jako přenos 
SMS či satelitního telefonu tam, kde žádný signál 
není.

Některé jsou jednorázové, jiné na více použití. Vět-
šinou jsou dosti drahé nebo naopak dosti levné, ale 
každý rok se platí služba, která funguje jak na zá-
chranu, tak SMS či satelitní telefon neomezeně.

 › NOAA operační záchranný systém SARSAT (Search 
And Rescue Satellite Aided Tracking), a to buď ra-
diové do několika mil, většinou GPS přes satelit, atd.

 › EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)

 › PLB (Personal Locator Beacon)
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 › SPOT (Satellite Messenger)

 › SART (Search and Rescue Transponder)

 › SafeLink R10 SRS (Survivor Recovery System)

Osobní lokátory záchranných systémů.
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KONTAKTY 
VRAKOVÉ 
INSTITUCE ČI 
KLUBY 
Je mnoho klubů či institucí zabývajícími se vrakovým 
potápěním, ať už ve formě pořádání vrakových ex-
pedic či cest nebo zájezdů. Jejich činností je hlavně 
popis a identifi kace vraku, pořízení fotodokumen-
tace, videozáznamu. A v neposlední řadě získávání 
informací a souřadnic z archivů a knihoven, které 
vedou k vytvoření různých publikací, přednášek či 
článků jak na web, tak do časopisů.

Zde je uveden stručný přehled ve vrakovém potápě-
ní těch nejaktivnějších webů od nás i ze světa: 

 › www.lostdivers.cz | svět (Atlantik, Balt, Středozemní 
moře, Rudé moře a Pacifi k)

 › www.wreckdiving.cz | Balt (Polsko)

 › www.alvin.cz | Balt (Polsko, Švédsko, Dánsko)

 › www.divestar.eu | svět (Jadran, Balt, Karibik, Pacifi k)

 › www.centrum-nurkowe.pl | Balt

 › www.scubatraining.com.pl | Balt 

 › www.kursyinstruktorskie.eu | Balt 

 › www.wreck-diving.pl | Balt

 › www.balticwrecks.com | Balt

 › www.relitti.it | Středozemní moře (Itálie, Francie)

 › www.ukdiving.co.uk | Atlantik (okolo Velké Británie)

 › www.wrecksite.eu | svět 

 › www.wikipedia.org | svět

 › www.pacifi cwrecks.com | Pacifi k

 › www.dive-truklagoon.com | Pacifi k (Truk Lagoon)

 › www.bikiniatoll.com | Pacifi k (Atol Bikini)

 › www.electricbluefi shing.com | pobřeží USA (Florida, 
Mexický záliv, Atlantik)

 › www.myreadingmapped.blogspot.cz | svět (další 
zajímavosti)

 › www.shipwreckexpo.com | Karibik

 › www.modelshipgallery.com | modely lodí a vraků 
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Míra Jakoubek (prezident klubu LDsC – Lostdivers)

IANTD Wreck & Tech. Wreck Instructor

Technical & noTMX Instructor

Technical Wreck & Technical Cave Diver

TMX & CCR Diver

Jirka Mezera (Studio Mija)

architekt, designér a grafi k
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leader in diving education 
„tam, kde ostatní končí, my začínáme“
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