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POTÁPĚNÍ V SUCHÉM OBLEKU  -  OSNOVA KURZU 
 
1. Předpoklady vyžadované po cvičencích 

o Potápěč CMAS P* nebo ekvivalentní kvalifikace, 

o 20 absolvovaných ponorů. 

 

2. Teoretická část: přednáška v rozsahu kolem 2 hod dle úrovně posluchačů 
o principy ochrany potápěče proti chladu, 

o druhy suchých obleků, jejich střihy, 

o příslušenství a doplňky suchých obleků, 

o podobleky, 

o transport, používání, ošetřování a drobné opravy suchých obleků, 

o možná specifická rizika při potápění v suchém obleku a jejich řešení. 

 
3. Praktický výcvik ve chráněném vodním prostoru (1 ponor) 

o ošetření zipu a transport suchého obleku, 

o oblékání podobleku a suchého potápěčského obleku (alternativně na podložce), 

o kontrola napouštění a vypouštění obleku, nastavování přetlakového ventilu, 

o vstup do vody, kontrola vyvážení a trimu, 

o zanořování pod vodu a výstupy na hladinu, 

o nouzové odpojení plnicí hadice od napouštěcího ventilu pod vodou, 

o připojení plnicí hadice k napouštěcímu ventilu pod vodou, 

o nouzové vypouštění obleku přes manžety, 

o poloha nohama nahoru a její řešení, kotouly (zajistit bezpečnost cvičenců!), 

o vynesení partnera na hladinu, 

o svlečení suchého obleku a jeho sušení, 

o údržba a uložení suchého obleku. 

 
4. Praktický výcvik ve volné vodě (1 ponor) 

o transport suchého obleku, 

o oblékání podobleku a suchého potápěčského obleku (alternativně na podložce), 

o kontrola napouštění a vypouštění obleku, nastavení přetlakového ventilu, 

o vstup do vody, kontrola vyvážení a trimu, 

o zanořování pod vodu a výstupy na hladinu, 

o nouzové odpojení plnicí hadice od napouštěcího ventilu pod vodou, 

o připojení plnicí hadice k napouštěcímu ventilu pod vodou, 

o vynesení partnera na hladinu, 

o svlečení suchého obleku a dle možnosti jeho sušení, 

o sbalení a transport suchého obleku. 

 

Přípustný počet cvičenců při praktickém výcviku jsou nejvýše dva na jednoho 

Instruktora. 


