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Ahoj potápěči, pravidelně na 
podzim, po začátku školního 
roku, přihlašují rodiče k nám 
do klubu OSAC Plzeň své děti 
a ptají se: „Od kolika let z nich 
budou potápěči?“
Samozřejmě, že jim vysvětlu-
ji konkrétní požadavky, pod-
mínky a možné formy potá-
pěčského výcviku a existující druhy kurzů v Česku 
a ve světě provozovaných systémů CMAS, PADI, 
IANTD, SSI, UDI, TDI-SDI, NAUI a dalších. Vím, že 
žádný předpis nemůže definovat věk dítěte, od kdy je 
schopno absolvovat základní potápěčský výcvik. Vždy 
záleží na objektivním posouzení jeho fyzických a men-
tálních schopností a osobnostní zralosti.
Nicméně požadovaný věk pro přijetí dítěte do základ-
ního kurzu potápění (ekvivalent OWD, P1*, …) je ve 
většině uvedených výcvikových systémů deset roků 
– podle webové nabídky nejen českých potápěčských 
firem. To je velký rozdíl oproti CMAS, který má limit 
od čtrnácti let.
Ptáte se proč? „Zaspal“ CMAS dobu, nebo „vítězí“ 
komerce nad rozumem? Viz šok rodičů, když zjistí 
cenu jednorázového kurzu sedm až deset tisíc korun 
za pár hodin teorie, bazénu a asi pět ponorů.
Možná existuje řešení, jak smysluplně a rozumně 
a systematicky připravit dítě na potápění, posuďte 
sami:
V klubu máme přes šest desítek dětí ve věku od asi 
osmi do patnácti. Většina z nich je v kroužku Přípra-
vy bezpečného plavání a potápění mládeže. Celoroč-
ně každý pátek se v bazénu učí pod vedením klubo-
vých trenérů plavat bez a s ploutvemi, zanořovat se 
a šnorchlovat, bezpečně se pohybovat na i pod hla-
dinou, zdravovědu, první pomoc, fyziku i potápěčskou 
techniku a základy přístrojového potápění. Děti i pří-
tomní rodiče jsou spokojení, cena je sto korun pří-
spěvek za celý rok.
Někteří kolegové tvrdí, že komerčně zaměřené výcvi-
kové systémy a jejich instruktoři nemají zájem o uve-
denou formu celoroční projektové klubové přípravy 
mladých potápěčů, protože jim tím ubíráme nové 
malé zákazníky a kazíme jejich časově nenáročný 
lukrativní byznys. Proto prý „sabotují“ metodickou 
pomoc klubům a svými pseudoargumenty se brání 
i harmonizaci (sladění) obsahu mládeži doporučova-
ných výcvikových a bezpečnostních směrnic. Chci vě-
řit, že tomu tak není, ale dlouho čekat na změnu není 
čas: V pátek máme zase bazén…
S optimismem a pevnou vírou ve zlepšení podmínek 
pro výchovu mladých potápěčů se těším na debatu 
na listopadové valné hromadě Svazu českých potá-
pěčů v Benešově.

Váš Ing. Jaroslav Hudec, 
viceprezident SČP a předseda klubu OSAC Plzeň

3/2017 ■ Vydává Svaz českých potápěčů ■ www.svazpotapecu.cz ■ Svaz českých potápěčů je členem mezinárodní federace podvodních sportů CMAS 
■ www.cmas.org

V tomto čísle najdete ...

Na přelomu července a srpna se v polské Vratislavi konaly jubilejní X. Světové hry, tedy nejvýznamnější sportovní 
události v neolympijských sportech. Ploutvový plavec Jakub Jarolím si na nich připsal stříbro a bronz. Jaké pro 
něj a pro jeho trenérku Simonu Klapcovou tyto Hry byly?
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Světové hry v lesku stříbra 
a bronzu Jakuba Jarolíma

zil. Pod hlavičkou Laguny NJ jsme zorganizovali 
výpravu fanoušků na Světové hry. Tým, který Ja-
kuba a ostatní české sportovce přijel do Vratisla-
vi podržet, podpořit, fandit. Neskutečně silný zá-
žitek. Dvoudenní adrenalinová akce přímo na 
bazénu i uklidňující turistická část v překrásném 
kulturním polském městě,“ říká. Báječnou at-
mosféru si pochvaluje i Jakub. „Musím poděkovat 
mým fanouškům, kteří se na mě z Česka přijeli 
podívat - má rodina, přítelkyně, kamarádi. Vypla-
vat tyto výsledky před jejich zraky bylo pro mě 
ctí,“ dodává.

Tomu všemu předcházela ovšem náročná přípra-
va zkomplikovaná nejen Jakubovým učením se 
na státnice, které úspěšně složil, ale také uza-
vřením domovského bazénu v Novém Jičíně k re-
konstrukci. „Uzavřeli jej zhruba dva měsíce před 
Hrami. Absolvovali jsme tři náročná závěrečná 
soustředění na bazénu v Olomouci a ve Zlíně. Měli 
jsme čtyřfázové tréninky v bazénu i na suchu, ne-
zbytná byla i regenerace pod dohledem fyziote-
rapeutky Mgr. Veroniky Kristkové,“ přibližuje 
Klapcová. „Ladící období trvalo přibližně šest 
týdnů, což neznamená, že bychom před tím ne-
trénovali. Ale tato finální příprava byla nejdůle-
žitější a také nejvíce riziková. Naštěstí moje tre-

nérka Simona Klapcová věděla, co dělá a vyšlo 
to tak, jak vyšlo. Musím říct, že se mi trénovalo 
výborně. Vzhledem k tomu, že jsem měl hotové 
státnice, tak jsem se mohl soustředit jen a pou-
ze na ploutve, což bylo pro mě velkým přínosem. 
Navíc jsem měl skvělé zázemí jak v Olomouci, 
tak ve Zlíně, díky čemuž mohla být naše příprava 
velmi kvalitní,“ doplňuje ji Jakub.

V samotné Vratislavi se setkali i s trochu jiným 
závodním režimem. „Systém byl úplně jiný, než 
známe z mistrovství světa nebo Evropy. Nomino-
vaní ploutvaři byli v podstatě finalisté. Všichni se 
tak nemuseli prokousávat náročnou a mnohdy 
dlouhou kvalifikací. A odpadla dlouhá, psychicky 
náročná i týdenní čekání na závod. Po dni trénin-
ku šli sportovci přímo na finále. Na startovních 
blocích v každé ploutvařské disciplíně osm nej-
lepších závodníků světa,“ přibližuje trenérka 
Klapcová.

Po úspěchu hned první den Světových her, kdy 
Jakub získal pro český tým vůbec první medaili 
na celé akci, byla naplánovaná oslava. Jenže dva 
soupeři se odhlásili ze závodu 50 bifins, který měl 
být druhý den, a Jakub byl jako náhradník dono-
minován. „Člověk míní, pánbůh mění. Když Ja-

Navíc už na úvod celých Her se mu dostalo pocty, 
že mohl nést při slavnostním zahájení českou 
vlajku. „Díky činnosti Českého olympijského vý-
boru jsme my, čeští sportovci, měli neskutečné 
zázemí a podporu, která celý podnik postavila 
ještě na vyšší úroveň,“ říká Jakub Jarolím.

„Popravdě řečeno si toho moc nepamatuji, což je 
možná dobře a znamená to, že jsem šel na start 
s čistou hlavou a jasným cílem. Jediné, co vím, 
je, že stovka na konci docela dost bolela a že na 
padesátce jsem věděl, že mi to jede lehce a že je 
to na dobré cestě. Víc si nevybavuji,“ vzpomíná 
s odstupem času samotný Jakub na oba závody. 
Medaile má doma na poličce, na své speciální 
místo čekají.

On i jeho trenérka Simona Klapcová na Hry vzpo-
mínají rádi. „Na Světové hry vzpomínám jako na 
nádhernou sportovně společenskou akci, v na-
šem sportovním odvětví za vrchol sportovní ka-
riéry závodníka i trenéra,“ dodává Klapcová s tím, 
že ona si přímo v místě vyzkoušela jak roli osob-
ního trenéra, tak fanouška. „Pro mne nová a ne-
skutečně zajímavá zkušenost i odměna za práci. 
Trenér v oficiální výpravě reprezentantů ČR byl 
nominován jeden - státní trenér Dr. Zbyněk Svo-

Na přelomu července a srpna se v polské Vratislavi konaly jubilejní X. Světové hry, tedy nejvýznamnější sportovní udá-
lost v neolympijských sportech. Ploutvový plavec Jakub Jarolím si na nich připsal bronz na 100 bifins a od den později 
stříbro na 50 bifins.
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kuba donominovali na druhý závod, dali jsme si 
už jen skleničku dobrého vína s prima partou, on 
sám energetickou tyčinku s džusem a šel spát,“ 
popisuje trenérka s tím, že vše si vynahradili dal-
ší večer. „Po závodech nás všechny pozval Český 
olympijský výbor, pod vedením šéfa české mise 
Martina Doktora, na slavnostní přijetí závodníka 
a předání pamětní medaile do Českého olympij-
ského domu na lodi Barka Tumska. Zde se v milé 
společnosti sportovců, fandů i funkcionářů ČOV, 
odehrála důstojná oslava medailí.“

Kromě toho se Jakub musel vyrovnat i se zájmem 
médií. Během prvních dvou dnů Her vybojoval pro 

Česko jediné dvě medaile. „Zájem médií byl pro 
mě něco nového. Nestává se moc často, abych 
hned po doplavání rozdával rozhovory, fotil se 
a popisoval své bezprostřední dojmy. Bylo to ale 
do jisté míry příjemné a jsem rád, že jsem ales-
poň trochu přispěl k rozšíření našeho sportu 
mezi veřejnost. Zájem v nynější době samozřej-
mě opadl, ale uvidíme, třeba se zase zvedne,“ 
shrnuje Jakub. Zajít se kouknout na ostatní spor-
ty ale neměl čas, hned třetí den musel odjet. „Byl 
jsem se ale podívat na sumo, což byl skvělý zá-
žitek,“ doplňuje. Po návratu z Her se vydal na 
vytouženou dovolenou a trenérka Klapcová zpět 
ke svým dalším svěřencům.

V přípravách na další sezonu je zastihla nemilá 
zpráva o tom, že se rekonstrukce bazénu v No-
vém Jičíně protáhla. Na tři měsíce tedy muse-
la vyřešit přípravu a dojíždění sportovců klubu 
do jiných měst. „Velké oslavy, mimochodem 
i dvou juniorských titulů Jakuba Kovaříka, cel-
kem sedmi medailí ze Světových her, mistrov-
ství světa juniorů i mistrovství Evropy zkrátka 
musí počkat. Nejlépe, až nám v prosinci slav-
nostně vrátí náš novojičínský bazén,“ plánuje 
Simona Klapcová.

Text: Iveta Benáková
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Svaz podpořil kluby  
financemi i balíčky pro děti

Valná hromada  
Svazu českých potápěčů

delný potápěčský a plavecký výcvik, trénink v ba-
zénech a ve vybraných potápěčských lokalitách 
s obsahovým zaměřením na výuku a výcvik zásad 
a pravidel bezpečného potápění, záchrany tonou-
cího a ochrany zdraví při plavání a potápění dle 
platné metodiky a bezpečnostních pravidel. Vět-
šina klubů použije přidělené finanční prostředky 
na úhradu nájmů bazénů nebo na organizaci 
sportovních akcí a soutěží. Naším cílem bylo pod-
pořit podvodní sporty, což se nám snad podařilo.

Jednání se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2017 
od 9.30 hodin v hotelu Benica, Ke Stadionu 2045, 
Benešov u Prahy.

Na programu je kontrola usnesení z minulé val-
né hromady, zpráva o činnosti SČP za období 2016 
– 2017, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní 
komise a zprávy odborných komisí.

Nebude také chybět diskuse k projednávaným 
i aktuálním tématům potápěčství a informace 
k poskytnutí sportovních a organizačních služeb 
potápěčskými kluby.

Na viděnou se těší
MUDr. Pavel Macura, Prezident SČP

Svaz českých potápěčů podpořil v roce 2017 pra-
videlnou sportovní činnost potápěčského sportu. 
Soustavným aktivním jednáním s Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy ČR se podařilo 
získat finanční prostředky z dotačního programu. 
Ve snaze podpořit podvodní sporty byly klubům 
evidovaným ve Svazu českých potápěčů rozděle-
ny více jak dva miliony korun. Prezidium na svém 
říjnovém zasedání schválilo rozdělení těchto fi-
nančních prostředků. Podpořili jsme tak pravi-

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

Většina balíčků pro malé potápěče má již své majitele. Každý z nich se skládá z tašky na ploutve, 
nákrčníku 2v1 a předmětů k lovení. Celkem jsme do 43 klubů, které mají děti do 15 let, rozdali 
více jak 700 dětských motivačních balíčků. Věříme, že přispějeme k ještě větší oblibě sportovního 
„koníčka“ vašich malých svěřenců, závodníků a sportovců.

Balíčky pro děti se rozdávají
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5 tipů, jak se vyhnout nehodám 
na potápěčském člunu

Bývá na nich stále mokro, proto je 
tam prakticky všude kluzko. Něko-
mu činí problémy udržovat rovnová-
hu kvůli vlnám. Tyto i jiné situace 
mohou být zdrojem příčin možných 
nehod a zranění.
V jednom z předchozích čísel časo-
pisu Alert Diver jsme se zmiňovali 
o dvou případech utržení prstů, což 
mohlo někomu připadat jako ex-
trémně nešťastné příběhy. Ke zra-
nění došlo tak, že při skoku z člunu 
do vody se zachytili potápěči svým 
snubním prstýnkem o nějaký šroub 
na člunu…
Mnohem častější jsou však nehody, 
při kterých dochází bezprostředně 
po ponoru k pohmoždění nebo do-
konce rozdrcení prstu žebříkem na 
člunu – což musí být určitě velice 
bolestivé.
Zranění prstů jsou jedna věc, i když 
nepříjemná, ale když někdo skočí do 
vody z člunu přímo na vás a zasáhne 
vás svou tlakovou lahví, je věc jiná. 
K velmi vážnému zranění může do-
jít, když se hlava potápěče „setká“ 
s nějakým kovem, případně když jej 
lahev udeří do páteře. Něco se dá 
vyléčit, ale po některých zraněních 
může skončit potápěč v trvalé ne-
schopnosti.
V loňském roce se stal případ, kdy 
se potápěč uhodil hlavou do tlakové 
lahve jiného potápěče, který skočil 
z člunu do vody později, než jim to 
určil instruktor. Potápěč, který se 
uhodil, pokračoval v ponoru, proto-
že se cítil být v pořádku. Po návratu 
do člunu mu však ochrnula jedna 
strana obličeje, došlo k tzv. faciální 
paralýze. Při hospitalizaci a během 
přetrvávajícího ochrnutí se defini-
tivně potvrdilo, že zmíněná nehoda 
zapříčinila neurologické poškození 
mozku a lícního nervu (nervus faci-
alis), který inervuje lícní svaly. Jed-

ná se o vážný zdravotní stav, který 
nejen poznamená člověka na celý 
život, ale také mu velmi ztěžuje 
mluvení, příjem potravin a tekutin 
a negativně ovlivňuje reflex zavírání 
očí. Pro tohoto potápěče se přístro-
jové potápění pochopitelně stalo mi-
nulostí…
K jinému případu došlo zcela ne-
dávno, v dubnu letošního roku. Di-
vemaster byl zasažen do krku tla-
kovou lahví potápěče, který na něj 
skočil z člunu. Kromě asi dvoumi-
nutového bezvědomí a následné sil-
né bolesti utrpěl divemaster jeden 

zlomený obratel v krční páteři, což 
ovlivnilo normální pohyb jedné jeho 
paže. Bylo zapotřebí dvou vyšetření 
CT v mezinárodní nemocnici, aby se 
přesně zjistilo, o jaké zranění se 
jedná a mohlo rozhodnout o nutnos-
ti okamžitě provést nápravný neu-
rochirurgický zákrok, aby nedošlo 
k ještě horšímu poškození. Operace 
proběhla dobře a divemaster se nyní 
pomalu zotavuje – s titanovou des-

tičkou a několika šrouby v páteři.
Nikdo si nepřeje zažít na dovolené 
(ostatně ani nikdy jindy) něco po-
dobného. A zřejmě žádný potápěč to 
nechce provést někomu jinému. 
V nejhorším případě dochází i k tr-
valému ochrnutí nebo dokonce 
úmrtí.

Jak takovým nehodám předejít?
Za prvé (a to je vůbec nejdůležitější), 
nikdo by nikdy neměl skočit z člunu 
a přistát někomu na hlavě, krku 
nebo zádech. Dávejte pozor. Vždyť 
k tomu stačí jen rychle se poroz-
hlédnout, zdali je voda pod vámi 
„čistá“.
Za druhé, na palubě dodržujte pra-
vidla a pečlivě poslouchejte pokyny 
lodního personálu, kdy máte skočit 
do vody – neskákejte příliš brzy, ale 
ani příliš pozdě. Správný okamžik je 
víc než podstatný.
Za třetí, buďte neustále ostražití 
a dávejte pozor na sebe i na své po-
tápěčské kolegy, zvláště když jsou 
nezkušení.
Za čtvrté, jakmile se dostanete do 
vody, ihned se poněkud vzdalte od 
člunu, aby vás nikdo nemohl zasko-
čit…
Za páté, když už byste byli zasaženi 
tlakovou lahví nebo skákajícím po-
tápěčem, okamžitě ukončete ponor 
a počkejte alespoň jeden den, dokud 

si nebudete naprosto jisti, že je vše 
v pořádku. Budete-li mít nějaké po-
chybnosti, vyhledejte neprodleně 
lékařskou pomoc. Bylo by totiž vel-
kou chybou pokračovat v potápění 
a pod vodou zjistit, že se možná jed-
ná o zlomený obratel nebo o otřes 
mozku. Změny tlaku pod vodou mo-

hou takový stav výrazně zhoršit. 
K varovným signálům patří ostrá 
bolest (i bolest jako taková), znecit-
livění, závratě, nutkání na zvracení, 
zvracení, pocit brnění, omezená 
hybnost, bolest hlavy – to vše by se 
mělo brát zcela vážně.
Lebka i páteř jsou poměrně křehké 
části těla a mozek i ústřední nervo-
vá soustava jsou velmi zranitelné.
Mozek, neurologické řídící centrum 
našeho těla, může po silném úderu 
otéci. Oteklý mozek však nemůže 
v uzavřeném prostoru uvnitř lebky 
expandovat. Následkem toho otok 
mozek stlačuje, což může vést 
k částečným neurologickým defici-
tům nebo ke ztrátě vědomí. Takový 
stav někdy nastane až s určitým ča-
sovým odstupem od skutečné neho-
dy. A když k tomu dojde pod vodou, 
může být následkem trvalá ne-
schopnost nebo smrt.

Text a foto: DAN Europe

Potápění z člunu může být velice zábavné, ale potápěčské čluny bohužel představují i nebezpečí (nejen lehkého) zraně-
ní. Bývá na nich stále mokro, proto je tam prakticky všude kluzko. Někomu činí problémy udržovat rovnováhu kvůli vl-
nám. Tyto i jiné situace mohou být zdrojem příčin možných nehod a zranění.

DAN Europe pravidelně vyhlašu-
je a vede bezpečnostní kampaně 
s cílem zvýšit bezpečnost při po-
tápění. Informujte se, zapojte se.
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Co se u nás děje
Pozvánka XVI. ročník semináře potápěčské 
medicíny nejen pro zdravotníky
Lékařská komise SPČR ve spolupráci s Asociací profesních potápěčů,  
I. interní kardioangiologickou klinikou LF UK v Hradci Králové, KSP C21 
v Hradci Králové a Národní kanceláří DAN Europe pořádají XVI. ročník se-
mináře potápěčské medicíny ve Výcvikovém středisku potápěčů v Holetíně 
dne 28. října 2017.

Tématem jsou zdravotně bezpečnostní aspekty potápění. Aktivní účast tra-
dičně přislíbili renomovaní specialisté potápěčské medicíny a zároveň ak-
tivní potápěči. Srdečně jsou zváni zájemci o danou tématiku, členové sva-
zů potápěčů mají účast s občerstvením zdarma. Pro lékaře je zajištěna 
akreditace v systému postgraduálního vzdělávání České lékařské komory.
Seminář je zaměřen na široké spektrum zájemců.

Počet míst je omezen, s informací o programu a přihláškou se obracejte 
na pavelmc@volny.cz, nebo tel. 608111799.

Letos členové klubu Ohře museli na poslední chvíli od-
volat Soustředění dětí na VS Barbora. Proto jako náhra-
du pro děti uspořádali Příměstský potápěčský tábor na 
vodním díle Nechranice, zázemí pak měli v Yacht klubu 
Tušimice.

„Dopoledne probíhal potápěčský výcvik s dýchacím pří-
strojem. Potom jsme se posilnili kvalitním obědem. Po 
odpočinku jsme se opět potápěli do neobvykle čisté vody. 
Pro ponory – výcvik jsme měli pod vodou vytyčenou tra-

su s vodicí šňůrou pro případ velkého snížení viditelnos-
ti. Tu jsme ale vůbec nepotřebovali. Pro Bronzové a Stří-
brné delfíny byla hloubka 5 metrů a pro zlaté Delfíny 
a Juniora potom 9,7 metru. Závěrem každého ponoru 
jsme navštívili místo, kde se soustřeďovalo větší množ-
ství ryb - rybí polévka,“ dodává Bohouš Cink z pořádají-
cího klubu. Poslední den došlo také na teoretické a prak-
tické zkoušky. „Máme 1 bronzového, 1 stříbrného a 3 
zlaté Delfíny. Jedna kurzistka si plnila ponory pro potá-
pěče Juniora. Celkem tedy bylo 6 dětí a 3 dospěláci jako 
doprovod,“ dodává Cink, který nám zaslal i fotku.

Příměstský tábor potápěčské mládeže klubu Ohře

Výzva potápěčům – potápěčské přilby
Společnost pro historii potápění 
hodlá opětovně uskutečnit přehlíd-
ku potápěčských přileb, jimiž na 
území České republiky (a potažmo 
i Slovenska) disponují majitelé či 
uživatelé. Stane se tak 25. listopadu 
od 13 hodin ve velkém sále Spole-
čenského domu v Neratovicích na 
Náměstí Republiky.
Poslední taková přehlídka se kona-
la dne 17. dubna 2010 a od té doby 
se nepochybně změnil stav a počty 
zde užívaných přileb. Jsme toho ná-
zoru, že tentokrát by bylo možné 
prezentovat značně vyšší počet 
těchto exemplářů. „Opětovně by-
chom rádi uskutečnili úžasné se-

tkání přehledu vývoje a historie to-
hoto druhu potápěčské techniky, 
a to s posunem k dalším exemplá-

řům, které na minulé přehlídce ne-
byly. Potápěčské přilby nebo potá-
p ě č s ké  p ř i l b o v é  s k a fa n d r y 
představují trvale vizuálně nejpři-
tažlivější součást jakékoliv potápěč-
ské prezentace, a proto doufáme, že 
k této akci se přidáte nejenom Vy, 
kteří jste se již podíleli na úspěchu 
té první prezentace, ale i Vy další, 
kteří jste se minulé prezentace ne-
zúčastnili nebo jste o této akci do-
sud nevěděli,“ uvádí organizátoři. 
Zájemci se mohou hlásit koordiná-
torovi akce Milanu Nachtigalovi na 
adrese milannachtigal@seznam.cz 
nebo případně Oldřichu Lukšovi na 
adrese oluks@seznam.cz.

Memoriál 
Jiřího Trpíka
Od 1. do 3. září se konal už třetí roč-
ník Memoriálu Jiřího Trpíka, tedy 
retro potápění a setkání fanoušků 
historie potápění. Společnost pro 
historii potápění ČR jej uspořádala 

na potápěčské základně POTYA 
v lomu Bořená hora - Štětkovice 
u Sedlčan. Fanoušci si přišli na své, 
k vidění bylo opět několik unikátních 
kousků.

Foto: František Pudil
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Vyřizování členských záležitostí: Úterý a čtvrtek 8–12 a 14–17 (ostatní dny dle předchozí dohody)  

Redakce eNemo
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Benáková ■ Vaše náměty a připomínky posílejte na eNemo@svazpotapecu.cz

Seriál akcí pod titulem Outdoorový život byl určen pro děti 
z členské základny Klubu potápěčů KRAKEN Litoměřice 
i veřejnost. Seriál akcí byl realizován ve formě čtyř jedno-
denních soustředění. První dvě soustředění byla pořádána 
na plaveckém bazénu v Litoměřicích, další dvě soustředě-
ní byla pořádána na jezeře v Píšťanech nedaleko Litoměřic.

Cílem seriálu bylo seznámit děti s následujícími sportov-
ními disciplínami: nádechové potápění, přístrojové potápě-
ní a přesuny na vodě. K těmto činnostem byla také přidána 
dopomoc tonoucímu a jeho záchrana, aby si děti a mladis-

tví dokázali poradit v krizových situacích. Celkově se prů-
běžně zúčastnilo více jak 130 dětí ve věku od 7 do 15 let. 
O tento projekt se ve své reportáži zajímala i Česká televi-
ze.

Foto: Kraken Litoměřice

Začátkem června proběhla ve Spo-
lečenském domě v Neratovicích již 
sedmá výstava Svět ticha, která 
ukazuje ty nejlepší fotografie zob-
razující podvodní život jak ve slané, 
tak i ve sladké vodě, které uspěly 
v daném roce na festivalu PAF Ta-
chov. Vernisáž letos proběhla za 
účasti legendy českého potápění, 
cesto<vatele a konstruktéra Pavla 
Grossa. Přítomní diváci si prohléd-
li celkem 146 fotografií od autorů 
z celého světa. V hlasování o nej-
lepší fotku vyhrála ta od českého 
autora Michala Černého.

Od 2. do 9. září se v Bratislavě konalo 16. Mistrovství Evropy a 9. Mistrovství Evropy juni-
orů v orientačním potápění. Naši si opět odnesli řadu cenných kovů. Celkem získali 17 me-
dailových umístění, 7 prvních, 5 druhých a 5 třetích míst. Vyrovnali tak dosavadní největší 
počet medailí, které družstvo získalo na ME v Liberci. Mistrovství se zúčastnilo 13 států. 
Kromě tradičních evrop-
ských družstev startovalo 
ještě družstvo Kazachstánu 
a závodník za Kanadu. „Mis-
trovství v Bratislavě bylo 
připravené na vysoké úrov-
ni, ať již podmínkami pro zá-
vodníky, či podmínkami pro 
rozhodčí. Přestože po kra-
chu hotelu přímo u závodi-
ště musel pořadatel narych-
lo zajistit ubytování v hotelu 
ve městě a závodníci se do-
pravovali 15 kilometrů, vše 
fungovalo naprosto bez 
chyb,“ hodnotí trenérka 
Hana Skružná.

Liberecká Harcovská přehrada hostila od 13. do 
16. července 2017 již druhý ročník akce s pra-
covním názvem Junior kemp. Projekt je určen 
pro úplné nováčky, začátečníky či mírně pokro-
čilé orientační potápěče nebo jen zvědavce, kte-
ří si chtějí vyzkoušet orientační potápění s cílem 
rozšířit řady orientačních potápěčů nebo jen 
rozšířit povědomí o tomto sportu. Akce se usku-
tečnila pod záštitou AQUA klubu Liberec, který 
má vynikající podmínky pro tento sport a záro-
veň v něm má orientace pod vodou dlouholetou 
tradici. „Lektory“ byli členové reprezentačního 

týmu ČR v orientačním potápění, mezi kterými 
jsou vítězové nebo medailisté z ME nebo MS, 
Jakub Němeček, Zuzka Dvořáková, Naďa Tylová, 
Lukáš Silný a Martin Šmejkal. S nabídkou akce 
byly obeslány všechny sportovní potápěčské 
kluby v ČR a zároveň byla propagována i na 
webových stránkách Svazu potápěčů ČR. Nako-
nec se sešlo a s tímto sportem, kde se kloubí 
rychlost plavání s ploutví pod vodou a dovednost 
ovládat potápěčskou výstroj a orientovat se pod 
hladinou podle přístrojů, seznámilo a zdokona-
lilo celkem 15 účastníků.

Mladý sportovec

SVĚT TICHA 2017 – aneb ozvěny festivalu PAF Tachov

Mistrovství Evropy a mistrovství Evropy juniorů 
v orientačním potápění

II. Junior kemp s orientačním potápěním


