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Příloha č. 2 k ČJ.:PPR-11396-6/Čj-2013-990656 

 

 

 

 

 

# Nomenklatura, popis položky Počet ks 

1 kondomy na P-ventily průměr 25 90 

2 kondomy na P-ventily průměr 30 90 

3 bóje pevná  10 

4 zátky do ventilů G 5/8 20 

5 wetnotes 22 

6 neoprénové rukavice 3mm 6 

7 kontrolní manometr na měření středotlaku (kyslíkově kompatibilní) 1 

8 pružiny k ploutvím typu Jet Fin 2 

9 suché rukavice vel. L (na kruhy check - up) 10 

10 suché rukavice vel. XL (na kruhy check - up) 10 

11 ponožky  9 

12 potápěčská vlajka červená 60x40 cm 3 

13 kompas  9 

14 vesta  6 

15 napouštěcí ventil  s konektorem k ohřevu LOLA 2 

16 magnet na tyči (2,5 kg) 1 

17 přenosný osobní filtr DIN 1 

18 ploutve pružinové  4 

19 světlo k masce  10 

20 multitool 2 

21 ploutve bazénové 3 

22 vyhřívání rukavic  4 

23 dekompresní boje samonafukovací 21 

24 potápěčská maska  11 

25 ploutve páskové  3 

26 záložní světlo 2 

27 akumulátor  6 

28 akumulátor  9 

29 podoblek  14 

30 speleobuben velký        11 

31 světlo potápěčské  7 

32 kompezátor vztlaku  2 

33 polosuchý oblek 7 mm  1 

34 trilaminátový suchý oblek  1 

35 dekompresní počítač 10 

36 suchý potápěčský oblek kevlarový  3 

37 1. stupně k celoobličejové masce Poseidon Deep 8 

38 komunikace OTS EMA 2 do celoobličejové masky 3 

39 dýchací regulátor Poseidon Xtream Duration G 5/8 3 

40 potápěčská maska celoobličejová Interspiro kyslíkově kompatibilní 3 
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Specifikace materiálu  

1) kondomy na p-ventily průměr 25 - urinální kondomy o průměru 25 mm sloužící 
k odvodu moči přes suchý oblek potápěče. Nutnost samolepící vrstvy po celém obvodu k 
Pee ventilům suchých obleků. Pro lepší navlékání je nutné i s plastovým adapterem.  
 
2) kondomy na p-ventily průměr 30 - urinální kondomy o průměru 30 mm sloužící 
k odvodu moči přes suchý oblek potápěče. Nutnost samolepící vrstvy po celém obvodu k 
Pee ventilům suchých obleků. Pro lepší navlékání je nutné i s plastovým adapterem.  
 
3) bóje pevná  - žlutá bóje k lodi nebo člunu – „soudek“, materiál plast, oko pro navázání 
lana dole a nahoře bóje, průměr 25 cm, výška 39 cm, výtlak 9,5 kg  
 
4) zátky do ventilů G 5/8 - zátka ventilu s odpouštěcím tlačítkem 200 Bar.  
 
5) Wetnotes – voděodolný sešit pro záznamy a zápisky psané pod vodní hladinou, uvnitř 40 
stran z plastické folie 16,5 cm x 9,5 cm, obal wetnotesu je vyroben z cordury.  
 
6) neoprénové rukavice 3mm – odolné vůči prodření.  
 
7) kontrolní manometr na měření středotlaku - kontrolní manometr pro měření středotlaku 
prvních stupňů automatik napojitelný přes středotlaký výstup 3/8", nutnost i redukce 3/8". 
Manometr a příslušenství musí být v „kyslíkové čistotě“, 30 BAR.  
 
8) pružiny k ploutvím - pružiny k ploutvím typu JetFin.  
 
9,10) suché potápěčské rukavice – suché gumové rukavice s checkup systémem připojení 
k suchému obleku spolu s vnitřními vyjímatelnými zateplenými rukavicemi. Vnitřní rukavice 
jsou zatepleny technologií thinsulate 40 g. Tomuto zadání odpovídají např. rukavice Checkup 
Black Ultra vel. L, XL. 
 
11) ponožky – zateplené ponožky do suchého potápěčského obleku, prodlouženy až pod 
kolena, vyrobeny technologií Pertex. Tomuto zadání odpovídají např. ponožky zn. Weezle 
 
12) potápěčská vlajka červená 60x40 cm  
 
13) kompas – vodotěsný kompas na ruku s otočnou růžicí. Vnitřek kompasu je vyplněn 
olejem, pracuje i v náklonu 35°. Pouzdro je vyrobeno z odolného materiálu např. 
polykarbonát. Stupnice kompasu je minimálně po 5 stupních a umožňuje snadné čtení ve 
zhoršených světelných podmínkách. Tomuto zadání odpovídá např. kompas zn. Uwatec 
FS2.  
 
14) vesta – zateplená vesta využívající technologii Pertex. Vesta je vybavena dvěmi vnějšími 
a jednou vnitřní kapsou.  Tomuto zadání odpovídá např. vesta Weezle Waistcoat argon.  
 
15) napouštěcí ventil s konektorem k ohřevu LOLA - napouštěcí ventil pro suché obleky s 
konektorem pro připojení elektrického vyhřívání. Napouštěcí ventil má dva vstupy, jeden pro 
připojení středotlaké hadice, druhý pro připojení baterie. Konektor pro připojení baterie musí 
být kompatibilní se zdrojem k ohřevu Lola (typ konektoru KOK-W) a s vyřívací vestou Lola. 
Tomuto zadání odpovídá např. napouštěcí ventil zn. Lola DS-E 
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16) magnet na tyči – příslušenství sloužící při pátrání ve vodním prostředí po věcech 
pocházejících z trestné činnosti. Uchycení magnetu na pohyblivém kloubu, samotná tyč z 
nerezové oceli, délka rukojeti 2 metry na konci osazena magnetem (nutnost provézt 
povrchovou úpravu magnetu - niklováním, zinkováním nebo pryskyřicí). Činná plocha 
magnetu je minimálně 15 cm x 10 cm. Magnet může být složen i z více částí. Síla magnetu 
musí být dostatečná k vyzdvižení jak drobných předmětů (klíče, úlomky, střepiny), tak 
větších předmětů (nože, mačety, střelné zbraně, nebo jiné nářadí typu kladiva, sekery 
apod.).  
 
17) přenosný osobní filtr DIN – osobní filtr sloužící při plnění vzduchu zejména na cestách 
do kyslíkově čistých lahví. Filtr je opatřen závitem DIN.  
 
18) ploutve – ploutve vyrobené z černé gumy. Velikostí botičky je určena pro použití na 
suché obleky. Ploutev je zajištěna na noze přes patu pružinou v textilním ochranném obalu. 
Tomuto zadání odpovídají např. ploutve zn. Scuba Turtle – pružinové.  
 
19) světlo k masce - záložní potápěčská svítilna, tlačítkový vypínač snadno ovladatelný 
jednou rukou, váha 69 g – 71 g pod vodou a 119 g – 121 g na suchu, rozměry do Ø 28/24 x 
115mm, tři programy svícení: 1. 10% výkon 0,05A - doba svícení 20 – 60 hod. 2. 100% 
výkon 0,5A - doba svícení 1-3 hod. 3. SOS mód 100% výkon - blikání 4 x 65ms v intervalu  
65ms a pauza ½ vteřiny - doba svícení 5 – 15 hod. Tomuto zadání odpovídá např. LOLA 
Focus.   
 
20) multitool  - multifunkční skládací kleště, v rozloženém stavu délka 6“ – 7“ s 
vyměnitelnými štípacími břity z wolframu. V rukojetích kleští požadujeme pak další nástroje 
(nůž, nůžky, pilku, pilník, šroubováky). Tomuto zadání odpovídají např. multifunkční kleště 
zn. Gerber STRATA.  
 
21) bazénové ploutve – kvalitní bazénové ploutve, jejichž bota ploutve vylučuje vibrací 
způsobenou ztrátu energie. Ploutev má různé tloušťky: jedna vrstva na vrchu pro více 
pohodlí, dvě vrstvy po stranách pro lepší záběr a tři vrstvy na nártu, kde je nejvíce napětí. 
Boční žebra přenášejí sílu kopu z nohy do listu bez jeho ohnutí. Tomuto zadání odpovídají 
např. ploutve zn. Technisub Stratos FP  
 
22) vyhřívání suchých rukavic  - souprava vyhřívání suchých rukavic se skládá z jednoho 
páru elektricky vytápěných vložek do rukavic a propojovacího kabelu. Vyhřívací systém musí 
být kompatibilní s napouštěcím ventilem suchého obleku zn. Lola a s napájecím zdrojem zn. 
Lola. Tomuto zadání odpovídá např. souprava EVR zn. LOLA  
 
23) dekompresní boje samonafukovací – dekompresní bóje je vybavena samostatným 
zásobníkem stlačeného vzduchu.  
 
24) potápěčská maska – potápěčská maska dlouhé životnosti a odolnosti proti 
poškození. Použité sklo musí být vyrobeno z UltraClear v optické kvalitě s nulovým 
zkreslením obrazu. Hydrodynamický design bez nechráněného vnějšího rámu. Potápěčská 
maska musí mít široké zorné pole a malý vnitřní objem, přezky uvolňované stiskem a černou 
silikonovou lícnici. Tomuto zadání odpovídá např. maska zn. Atomic Aquatic Frameles 
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25) ploutve s pružinou typu JetFin (XL) - Ploutve musí dokonale sedět konkrétnímu 
potápěči na noze. Zároveň musí být zajištěno pohodlné nazouvání a vyzouvání ploutví. 
Z výše uvedených důvodů je potřeba zajistit vhodný tvar botičky a správnou délku pružiny. 
 

26) záložní světlo - Záložní potápěčská svítilna musí být vybavena novou POWER LED 

diodou. Optický člen musí vyzařovat světelný paprsek pod úhlem 10°. Záložní potápěčská 

svítilna musí mít malý odběr 0,5A, který bude zaručovat dobu svícení na 5-8hod. Napájení 

musí zajišťovat tři alkalické články R14. Pouzdro musí být vyrobeno  z derlinu, testované do 

hloubky 200m. Tomuto zadání odpovídá např. světlo zn. LOLA Scout.  
 

27) akumulátor – akumulátor pro podvodní světla s nabíječkou. Vodotěsné pouzdro 

akumulátoru musí být vyrobené z derlinu ve kterém bude umístěn akumulátor LiON 11,1 V / 

5,2 Ah. Na víku pouzdra musí být vypínač ON-OFF a konektor pro připojení hlavy, který 

zároveň slouží k nabíjení akumulátoru. Na zadní straně pouzdra musí být dva otvory, které 

slouží k protažení popruhu a upevnění pouzdra na bederní pás. Tomuto zadání odpovídá 

např. akumulátor zn. Lola B-UW-LiON 5.2  

 

28) akumulátor - akumulátor s kapacitou 28Ah, musí být vybaven ochranou proti zaplavení 

akumulátorů s regulací, kterou lze nastavit ideální hodnotu tepelného komfortu do 

výhřevného systému potápěče během ponoru. Součástí akumulátoru musí být další výstup k 

připojení potápěčského světla zn. LOLA. Tomuto zadání odpovídá např. akumulátor zn. Lola 

b-uw-6t/lion 28. V kompatibilnosti (možností napájení) používaných světel u odboru SPČV 

Lola HPL 3+ v kombinaci s vyhříváním (Q vesta a ERV rukavice) a základnové stanice 

komunikace OTS.   
 
29) podoblek – zateplený podoblek určený do suchých potápěčských obleků. Oblek musí 
mít dvě kapsy na bocích, speciální manžetu na zápěstí, která odstraňuje potřebu použití 
smyčky kolem palce. Na zádech musí mít nylonovou výztuhu zabraňující poškození suchým 
zipem obleků. Podoblek musí být vyroben technologií Pertex, jeho tepelná izolace musí mít 
ekvivalent 400 gramových obleků technologie thinsulate. Tomuto zadání odpovídá např. 
podoblek zn. Weezle extreme plus.  
 
30) speleobuben velký – opatřený vodící šňůrou o průměru 2,5mm s minimální délkou 200 
m. Konstrukce bubnu musí být z hliníkové slitiny (v kombinaci s plexisklem) a musí 
umožňovat pohodlné držení jednou rukou, regulaci odporu rozvíjení bubnu (od rozvíjení bez 
odporu až do úplného zajištění proti rozmotání bubnu). Navíjení bubnu je pomocí dostatečně 
velké kličky. Speleobuben je určen pro delší a bezpečnější ponory zejména s omezenou 
možností okamžitého vynoření potápěče na vodní hladinu (jeskyně, led). Tomuto zadání 
odpovídá např. speleobuben zn. Lola. 
 

31) potápěčská svítilna – podvodní potápěčská svítilna s goodmanovou ručkou, zdrojem a 

nabíječkou. Světelný výkon musí být vyšší než 10W HID světlo, svítilna musí mít vysokou 

mechanickou odolnost a musí umožňovat svícení na suchu. Svítilna musí být opatřena třemi 

diodami s optickými členy, vyzařující světelný paprsek pod úhlem 10°. Tělo svítilny musí být 

vyrobené z hliníkové slitiny, chráněné kvalitním barevným eloxovaným povrchem, opatřený 

transparentním komaxitem. Průzor musí být opatřen  tvrzeným povrchem z polykarbonátu, 
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který jej bude chránit před poškrábáním. Goodmanova ručka musí být vyrobena z nerezové 

oceli, zajištěna na ruce gumolanem.  Tomuto zadání odpovídá např. svítilna zn. LOLA H-PL3 

s ručkou zn. Lola RD-L.  
 
32) kompezátor vztlaku - sloužící k vyrovnávání vztlaku a umožnění potápěči udržovat 
stabilní hloubku bez nutnosti kopání ploutví směrem dolů či nahoru. Vztlak kompenzátoru je 
30l. Vyroben z odolného materiálu Cordura 1000. Určen pro dvolahvové přístroje.  Tomuto 
zadání odpovídá např. kompenzátor zn. Ursuit Phantom 30 DIR.  
 
33) polosuchý oblek 7 mm – polosuchý oblek vhodný k potápění i ve studené vodě pod 
ledem, s integrovanou vestou, která má rychlou schopnost schnutí. Oblek je vyroben z velice 
pružného materiálu High-tec. Na zádech zapínání na zip s minimální propustností vody – G-
Lock. Tomuto zadání odpovídá např. oblek zn. Camaro Omega Ice Overal 7 mm.  
 
34) trilaminátový suchý potápěčský oblek – suchý potápěčský oblek, odolný vůči 
mechanickému poškození, vyrobený z materiálu cordura, v červené barvě, s integrovanou 
haubnou tloušťky 7mm s hladkým lemem pro možnost použití celo-obličejové masky a 
předním zipem, na levé i pravé noze v oblasti stehen musí být našita vnější kapsa. Oblek 
musí být opatřen vypouštěcím ventilem a napouštěcím ventilem s konektorem k ohřevu 
LOLA. Tomuto zadání odpovídá např. suchý oblek Agama červený.  
 
35) dekompresní počítač s dekompresním softwarem – dekompresní počítač musí být 
opatřen OLED displejem, čitelným pod úhlem až 178° a beztlačítkovým ovládáním. Do 
počítače musí jít nahrát více dekompresních softwarů, s možností použití až 10 směsí. 
OLED displej 126 – 130 x 62 - 66 bodů. Viditelný za všech teplot (i v silném mrazu). 
Operační hloubka 0 až 330m. Délka ponoru 0 až 999 minut. Doba provozu na jedno nabití 18 
až 20hodin ponoru. Tomuto zadání odpovídá např. dekompresní počítač Liquivision X1 a 
dekompresní software V-planner.  
 
36) suchý potápěčský oblek kevlarový – materiál obleku je vyztužen kevlarovou vrstvou, 
má přední zip, možnost nasazení suchých rukavic, na pravé i levé noze je v oblasti stehen 
našita vnější kapsa. Materiálu je z monomeru paraphenylendiaminu a terepthaloyl chloridu. 
Oblek je určen pro speciální používání potápěčů OSPČV v oblasti taktického potápění. 
Tomuto zadání odpovídá např. oblek Ursuit Heavy Light Kevlar haubna 7mm s napouštěcím 
ventilem s konektorem k ohřevu LOLA.  
 
Z technických důvodů musí být následující položky dodány, tak jak jsou vyspecifikované a 
nemůže být dodáno jiné zboží. 
 
37) 1. stupně regulátorů Poseidon Xstream Deep MK3 G5/8"  
 
38) komunikace OTS EMA 2 do celoobličejové masky – sluchátka s mikrofonem do 
potápěčské celoobličejové masky INTERSPIRO AGA MK II – EMA 2 k podvodní bezdrátové 
komunikaci OTS 1001SB.  
 
39) regulátor Poseidon Xstream Duration G5/8"  
 
40) potápěčská maska celoobličejová INTERSPIRO AGA MK II černý silikon-přetlak - 
 
 


