Ú?inné techniky pohonu
„A? už jsou vaše potáp??ské ambice jakékoli, pro bezpe?ný a p?íjemný ponor je velmi d?ležité
zvládnutí správné polohy ve vod?, kontroly vztlaku a technik pohonu.
Jako potáp?? si m?žete vybrat z r?zných technik pohonu nebo plavání v závislosti na situaci.
Existuje nap?. žabí kop, upravený žabí kop, modifikované kraulové kopání, šoupavý kop, otá?ení
vrtulníku a dokonce i technika plavat dozadu. Ne všechny kopy jsou užite?né v každé situaci. V
závislosti na typu ponoru a vašem konkrétním ú?elu si vyberte techniku, která vyhovuje nejlépe.
Nej?ast?ji používanou technikou je žabí kop, je to kop, který vás m?že dopravit kamkoli. Mírn?
ohýbáte kolena a kotníky a p?ibližujete k sob? nohy v oblasti kotník?, tém?? jako byste plavali
stylem prsa. V podstat? nepoužíváte stehna, pouze lýtka, kotníky a chodidla. Je to snadné a
energeticky ú?inné.
Pokud se pot?ebujete oto?it, m?žete použít vrtulníkové otá?ení. Vlastn? se jedná o žabí kop, p?i
kterém se používá pouze jedna noha. Tímto zp?sobem se m?žete oto?it o 360 stup?? p?i
zachování p?vodní polohy. Další ?asto používaná technika, tzv. „sculling“ („veslování“), vám
umož?uje sestoupit a stoupat bez použití BCD nebo horní ?ásti t?la. V tomto p?ípad? se
protáhnou nohy a ploutve se pohybují vodorovn? „záb?rovým“ zp?sobem ze strany na stranu. V
d?sledku hydrodynamiky a konstrukce ploutví za?nete klesat. Když však nohy pevn? spojíte a
ohnete kolena a nohy kolmo a za?nete jimi pohybovat zleva doprava, vytvo?íte tlak vody pod
ploutvemi, což vám umožní stoupat.
Použitím správné techniky pohonu má být vaše poloha ve vod? klidná, aby se maximalizovala
vaše pohyblivost a pohoda pod vodou. Základem a p?edpokladem všeho jsou uspo?ádaná a
dob?e ovladatelná konfigurace vaší výbavy, vodorovná a stacionární poloha ve vodním sloupci,
zvládnutí technik pohonu a udržení neutrálního vztlaku. Jejich použití p?i potáp?ní je sou?ástí
procesu, kdy se stáváte dobrým potáp??em. Chcete-li zvládnout tyto techniky, musíte je ?asto
praktikovat, a jakmile toho dosáhnete, za?nete se blížit pocitu, jaký m?že mít ryba ve vod?.“
Thorsten Waelde zvaný Toddy, trenér instruktor? pro jeskynní potáp?ní a majitel výcvikového
za?ízení jeskyn? Protec Sardinia

Použijeme-li n?jaké p?irovnání, je potáp?? n?co jako osoba cestující na své vlastní malé lodi
plovoucí v dokonalé rovnováze na hladin?, a nyní nastal ?as, aby nasadil pádla a za?al
manévrovat a svou lo? pohán?t, otá?el se, vyhýbal se kolizím s jinými plavidly/p?ekážkami a
pokud by se podmínky zhoršily, aby dokázal postupovat i proti mírnému proudu. Ú?innost pohonu
vychází ze síly p?isuzované otá?ení pádel p?i vystavení jejich povrchu vod?, použití zvolené
techniky pomocí jedné nebo druhé strany každého pádla a zajišt?ní jejich celkové synchronizace
za ú?elem dosažení požadovaného pohybu.
Ploutve jsou pro potáp??e totéž, co pádla pro malou lo?, tedy hlavní pohonné a manévrovací
nástroje. Je však d?ležité si uv?domit, že neexistuje žádný „jeden typ, který se hodí pro všechno“,
ideální pár ploutví prost? neexistuje. Jako takové je t?eba je pe?liv? vybrat, protože každá z jejich
vlastností (krom? barvy) má sv?j význam. Vyzkoušet r?zné ploutve p?ed zakoupením p?íslušné
sady m?že být samoz?ejm? náro?né, protože to vyžaduje navštívit prodejní místo, které má na
výb?r širokou škálu model?. B?hem zkoušky ve vod? však lze ploutve ?ádn? vyhodnotit, a to
hlavn? s cílem posouzení dvou zásadn? d?ležitých vlastností, kterými se vhodnost jednotlivých
typ? liší od jednoho potáp??e k druhému, tj. jejich hmotnost a tuhost.
Net?eba dodávat, že velikost otev?ených nožních kapes musí odpovídat potáp??ovu výb?ru bot,
aby bylo možné p?enést maximální výkon nohy. Popruhy ploutví by proto m?ly být dostate?n?
t?sné, aby udržely nohy ve správné poloze. Ur?it? stojí za zmínku, že nenastavitelné kovové
pružinové popruhy, které jsou zašroubovány p?ímo do pryže, existují ve všech velikostech a jsou
bezpe?n?jší a spolehliv?jší než tradi?ní nastavitelné gumové popruhy s plastovými držáky,
protože kovové popruhy se nikdy nerozbijí ani neuvolní.
Pokud jde o samotnou ploutev, nejb?žn?jší materiály nabízené na trhu v dnešní dob? jsou guma a
plast. Mnoho plastových ploutví se nyní nabízí s delším a užším povrchem, což nemusí

umož?ovat optimální hnací sílu a/nebo manévrovatelnost ve srovnání s gumovými ploutvemi,
pokud jde o jemné dolad?ní n?kterých technik. ?ím jsou ploutve delší, tím v?tší škody mohou také
zp?sobit p?i pohybu mimo vodu. Rovn?ž je t?eba poznamenat, že d?lené ploutve, které jsou nyní
oblíbené z marketingového hlediska, nedávají potáp??i správnou podporu ani dostate?nou
ú?innost pot?ebnou p?i použití nejr?zn?jších technik pohonu pomocí ploutví.
N?které ploutve jsou podél ?epele pružn?jší než jiné, což nemusí být ta nejlepší volba. Takové
ploutve totiž vyvolávají „vlnový“ efekt, který m?že skon?it až úplným zrušením požadovaného
hnacího tahu. Platí zásada, že ?ím tužší je ploutev na horní stran?, tím více síly se kopnutím
vytvo?í. Naopak nevýhodou je, že tužší ploutve jsou náro?n?jší na svaly a klouby. Každý potáp??
pot?ebuje najít správnou rovnováhu mezi ohebností a tuhostí odpovídající jeho vlastnímu
fyzickému stavu.

Navíc, jak již bylo zmín?no, jedním z hlavních kritérií pro výb?r správného páru ploutví je jejich
hmotnost. Ploutve, které jsou p?íliš t?žké nebo p?íliš nadnášejí, mohou nep?ízniv? ovlivnit polohu
(trim) potáp??e a nakonec zp?sobit svalovou únavu a bolesti zad. Každý potáp?? je jiný, pokud
jde o váhu a hmotnost (hustotu) kostí, oblíbené typy obleku, a? už jde o neopren nebo suchý
oblek, ale i boty. Všechny tyto parametry je t?eba posoudit, aby bylo možné ur?it pro potáp??e
takový optimální pár „sklen?ných pantoflí“, tedy ploutví, které zajistí správnou ú?innost a pohodlí
pro pohon a zárove? budou ú?inné p?i manévrování.
?íkejte tomu t?eba správný nástroj pro správnou práci, ale hlavn? si uv?domte, že ve skute?nosti
se jedná o r?zné pracovní úkony: pohon, manévrování a polohování. A každý z nich vyžaduje
použití specifické techniky. Za?n?me tím, že si p?esn? definujme, co je to správná technika a pro?
sem nepat?í tradi?ní plavecký kopací pohyb.
Technika je ?ada pohyb? nazývaných „kopy“, jejichž cílem je vytvo?it odpovídající výkon a

ú?innost a zárove? minimalizovat dopad na spot?ebu plynu potáp??e, optimalizovat rozmíst?ní
týmu a chránit životní prost?edí. Bohužel, pohyb pomocí kraulového kopání, který je z velké ?ásti
d?dictvím zd?d?ným z plavání a raného potáp?ní, se stále p?edává a p?ijímá v komunit?
rekrea?ního potáp?ní, a je p?evážn? d?sledkem neznalosti. Kop st?ídav? p?ivede ob? nohy pod
vodorovnou osu polohy potáp??e, což zp?sobí p?etažení. Vyžaduje také neustálé svalové úsilí
zvyšující spot?ebu plynu potáp??e a má tendenci produkovat obrovský oblak písku nebo bahna,
pokud se tento typ pohonu používá blízko u dna, což poškozuje životní prost?edí, a zárove? je to
nebezpe?né pro ostatní týmy potáp???, které by mohly následovat.
Jak se vysv?tluje ve filozofii „D?lat to správn?“ (Doing It Right = DIR), žabí kop nabízí nejú?inn?jší
p?em?nu svalové práce na tah ze všech pohonných technik. Aniž bychom uvád?li obsáhlý popis a
rozkládali každý z hnacích pohyb?, žabí kop zahrnuje jak prodloužení spodní ?ásti nohy, tak
zrcadlovou rotaci kotník?, které udržují ploutve nad horizontální osou potáp??ského trimu. Po
každém kopu následuje klouzavá fáze, která využívá tah vytvo?ený silovým úderem, aby se
získala vzdálenost a nastala chvilka odpo?inku p?ed zahájením dalšího kopu. Mezitím onen
okamžik, kdy se pohon zpomalí, bývá dobrým indikátorem kontroly vztlaku. Tato technika
kombinovaná s dechovým cyklem by m?la umožnit vydechnout b?hem silového zdvihu a
nadechnout se b?hem fáze klouzání, zachovat a snížit spot?ebu plynu potáp??i a zárove? chránit
životní prost?edí p?ed bahnem.

Podobným zp?sobem se provádí zadní kop jako obrácený žabí kop s klouzavou fází. Je to
pravd?podobn? nejobtížn?jší technika pohonu na nau?ení a m?že upozornit na problémy s
ovládáním vztlaku a/nebo trimu. Aby se rozvinula správná svalová pam??, je nejlepší jej rozložit
na jednotlivé složky a procvi?ovat opakovan? jako sou?ást cvi?ení na suchu – vleže na zemi nebo
vsed?, aby bylo možné vizuáln? sledovat každý krok pohybu. Cvi?ení na souši pomáhá
potáp???m z?stávat ve správné poloze pod hladinou a zjistit, zda správn? používají horní povrchy

ploutví v kombinaci se správnou rotací kotník?, tedy nekopat sm?rem od ky?lí.
Pro udržení správného trimu p?i každém záb?ru je nezbytná kontrola horní ?ásti t?la v?etn?
natažení paží a pohledu dop?edu. Úplný zadní kop zahrnující prodloužení bérce umož?uje
potáp??i obrátit sm?r a pohnout se dozadu ze slepé uli?ky. Upravený zadní kop zahrnující pouze
rotaci kotník? pomáhá bojovat proti „magnetickému efektu“ mezi dv?ma potáp??i stojícími proti
sob? a umož?uje jim udržovat vhodnou vzdálenost. Jako takový zlepšuje stabilizaci týmu b?hem
bezpe?nostních nebo dekompresních zastávek a kontrolovaných výstup? a sestup?, spíše než
udržování vzdálenosti vzájemným tlakem p?sti proti p?sti kolegy, což destabilizuje vyvážení
potáp???. Jak již bylo zmín?no d?íve, „veslování“ je další kombinovaná technika, která m?že
pomoci potáp??i m?nit hloubku.
N?které pokro?ilejší techniky pohonu se používají, když je okolní prost?edí prostorov? omezené a
existuje nebezpe?í zakalení. I když poskytují omezený tah, používají se pro krátké ?ásti ponoru, a
to jak kv?li bezpe?nosti týmu, tak pro ochranu životního prost?edí. Pat?í mezi n?:
Upravený žabí kop, což je pozm?n?ný žabí kop bez prodloužení bérce, vedený p?i držení
kotník? blízko sebe. Otá?ení kotník? tla?í vodu zadním povrchem ploutví. Tento omezený
pohyb zabra?uje dotyku se st?nami, rozbíjení útvar? nebo pohybu bahna v prost?edí nad
hlavou, když je ?lov?k p?itla?en blízko ke dnu.
Upravené kraulové kopání se provádí st?ídavým natažením bérce otev?ením kolena spolu s
kotníkem z úhlu devadesáti stup?? do úhlu 180 stup??, p?i?emž tla?íte vodu horní plochou
ploutví. Tato technika je vhodná pro bahnité podmínky ve stísn?ných vertikálních prostorech
nabízejících v?tší vzdálenost ode dna.
Šoupavý kop se používá v extrémn?jších bahnitých oblastech, které nabízejí velmi málo
místa po stranách a ode dna. Ob? nohy jsou t?sn? u sebe a jsou ohnuté v
devadesátistup?ové poloze v koleni a kotníku, zatímco pomocí prst? st?ídav? pohybujete
pouze špi?kami ploutví.

Správné dýchání spolu s ovládáním vztlaku a správná poloha t?la ve vod? jsou p?edpokladem pro
používání ú?inných technik pohonu. Veslováním se nedostanete daleko, pokud vaše malá lo?
není schopna plout na hladin? vodorovn? a klidn?. Malé lod? nakonec stejn? narazí do jiných
malých ?lun? nebo na b?eh, pokud se správn? nepohán?jí a/nebo se s nimi chybn? manévruje.
Zvládnutí technik práce s ploutvemi je zásadn? d?ležité pro ú?elné využití úsilí celého týmu a
udržování neustálého pov?domí o existující situaci.
Potáp??i mohou najít inspiraci ve slavném verši Williama Ernesta Henleyho v jeho básni Invictus.
„Jsem pánem svého osudu, jsem kapitánem své duše.“ V jazyce potáp?ní: „Bu?te pánem svých
ploutví, bu?te kapitánem své malé lodi.“
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