
Několik vět o bezpečnostních parametrech potápěčského projektu rekord200 

Jak již bylo dříve avizováno bezpečí potápěčů je naše prvořadá volba. Bezpečnost všech 
účastníků je nadřazena veškerým cílům projektu. V případě, že nebudeme schopni zajistit tak 
důležitou součást rekordu jako bezpečnost, počet účastníků na místě adekvátně snížíme. Meta 
200 potápěčů je velmi reálná a pro komfort účastníků bude pod vodou instalované lešení a 
lanové vyvázání. I z nejvzdálenějšího zákoutí věže je zajištěn volný výstup na hladinu. Oproti
běžným zvyklostem při potápění se potápěči v průběhu rekordu budou stavět do horizontální 
polohy, tedy budou stát na místě.  

V rámci dlouhodobého plánování rekordu200, máme bezpečnostní opatření zpracovány do 
posledního detailu. Naše plány se opírají patnáctileté instruktorské, potápěčské zkušenosti a v 
neposlední řadě již o dva předcházející rekordy. Každý potápěč bude pod vodou zaujímat 
předem stanovené místo. Každý přihlášený účastník bude několik dní před začátkem rekordu 
informován o své roli, tedy bude znát přesné místo, které mu v potápěčské věži bude určeno. 
Před samotným rekordem proběhne velmi podrobný "brífing ". Plánujeme brifing pro každý 
sektor zvláště, tak aby každý účastník měl informace o své části ponoru. Na každý sektor je 
určený vedoucí potápěč, který organizuje činnost potápěčů ve svém sektoru. Potápěčská věž 
je v rámci bezpečnosti rozdělena do 4 sektorů s tím, že každý sektor má své specifické nároky
na potápěčské zkušenosti a úroveň potápěčského vzdělání. 

sektor č. I

 V našem případě bereme, že sektor číslo I. je I. patro, tedy nejhlubší část potápěčské věže. V 
tomto sektoru jsou ty nejzkušenější potápěči, kteří mají technické potápěčské vzdělání (Cave 
diver, technical, diver atd). Do nejhlubší části bazénu jsou také zařazení účastníci projektu 
„diving improvement“ a účastníci předcházejících rekordů, kteří byli již v nejhlubší části 
věže. Plánujeme s obsazením 80 potápěči. Vzdálenost k hladině 8.5 metru.  

sektor č. II  

je druhé patro. V tomto sektoru budou potápěči, kteří mají pokročilé potápěčské zkušenosti a 
certifikační stupeň AOWD, P**.  Plánujeme 60 potápěčů.  Vzdálenost k hladině 6 metrů.

sektor č. III. 

Tento sektor je určen pro začínající potápěče, kteří nemají velké zkušenosti, jsou čerství 
absolventi kurzu pro začátečníky OWD, P*. Z tohoto sektoru je možné vynoření se na hladinu
po celé šíři potápěčské věže. Plánujeme 50 potápěčů. Vzdálenost k hladině 3 metry. 

sektor č. IV.

Je určen pouze pro dětské potápěče s certifikací pool diver, junior OWD. V tomto prostoru 
máme i vyhrazené místo pro ne potápěče z řad médií jako např. před dvěma lety pro TV 
NOVA prostřednictvím reportéra Ivana Berky. Sektor IV. je oddělen od hlavní části 
potápěčské věže.  Tento prostor slouží potápěčům jako nástupní místo před zanořením do 
prostoru věže. Maximální hloubka 150 cm. Plánujme pro 12 potápěčů.

Pořadí zanořování dle sektorů je následující: I., II., III., IV tedy nejdéle se v potápěčské věži 
zdrží sektor číslo I., předpokládaná doba ponoru je 60 minut. Potápěčské láhve musejí být 



tedy naplněny na maximální provozní hodnoty (200 bar až 300 bar) a to o minimálním 
vodním objemu 10 litrů. Výjimku tvoří sektor č. IV, kde může být potápěčská láhev o menším
vodním objemu než 10 litrů. 

 


