
 

 
Doporučený seznam jednotlivce pro osobní potřebu při cestách 

za potápěním: 
 
Příprava 

 Platný pas (platnost pasu by měla byt ještě 6 měsíců po návratu do ČR) + kopii s sebou 

 Zajistit si potápěčské pojištění + kopii s sebou 

 Cizí měnu dle instrukcí – na vízum bakšiš a vstupy nejen do rezervací  
 
Seznam věcí na cestu 

 Osobní léky 

 Prostředky proti mořské nemoci (Nokinál, Kinedril) – na lodi většinou k dispozici Dramenex, 
Emetrex. Nejlepším přírodním antikinetikem je zázvor… 

 Osobní hygienické potřeby 

 Opalovací krém 

 Plavky 

 Sportovní obuv 

 Nazouváky pro fajnové do koupelny 

 Kšiltovku, kulicha na ušiska 

 Sluneční brýle 

 Ručník – na lodi je 1ks ručníku na osobu k dispozici 

 Šusťákovou bundu nebo mikinu (většinou stačí to, co bylo použito na cestu a v letadle) 

 Spodní prádlo a trička… podle osobních návyků, lokality a termínu (minimálně jedno na cestu a 
jedno ke společnému stolování) 

 Pas  

 Potápěčskou certifikaci včetně kopie a případně Nitroxovou certifikaci 

 Vytištěnou elektronickou letenku – např. do Egypta stačí vyzvednout 2 hodiny předem před 
odletem na přepážce 

 Fotoaparát 

 0,5 oblíbeného alka i více 

 Zápisník a tužku resp. logbook či notebook na zaznamenávání ponorů i stahování fotek…. 

 Menší obnos EUR nebo USD na útratu    

 Spací pytel (není podmínkou - jen pro spaní na palubě) 
 
Potápěčská výstroj 

 Pot.oblek 3- 5 -7mm podle lokality a ročního období a fyzické kondice (PAMATUJTE: jednodušší je vždy 
se ochladit než se zahřát!) 

 Tropic rukavice (na vraky doporučujeme, do rezervace zakázáno) 

 Potápěčská maska 

 Ploutve případně i botičky 

 Šnorchl 

 Jacket nebo křídlo vč. backplatu 

 Automatika + octopus + manometr 

 Hloubkoměr 

 Potápěčský computer  

 Kompas – není nutné 

 Haubna 

 Hlavní svítilna – světla pouze pokud se chystáte na noční ponory nebo do caverny 

 Záložní svítilna (není podmínkou, ale je vždy lepší ji mít) 



 

 Poziční světlo /stroboskop, letku nebo chem. světlo)  

 Deco boje + případně bubínek s lankem – každý svou vlastní 

 Náhradní díly: řemínky k maskám, ploutvím, o-ringy , přezky…k vlastní výbavě – ke 
standardním značkám jsou na lodi většinou k dispozici 

 Nářadí pro drobné opravy – dle vašeho vybavení, základ je na palubě…. 
 
Další doporučení 
- Hlavní zavazadlo by nemělo přesáhnout váhu povolenou let. společností. Nadváha se doplácí 
- Nechte zavazadlo raději zafóliovat, pokud tak neučiníte doma kuchyňskou folií, doporučujeme případně 
stáhnout páskami 
- Doporučujeme osobní a cenné věci (fotoaparát, automatiku, pot.computer, kameru, rozebrané světlo) 
uložit  zvlášť do příručního zavazadla – doporučujeme (vzhledem k běžným nadváhám u příručních 
zavazadel) nebrat jej k prvnímu odbavení, pokud příruční zavazadla speciálně neoznačují…může se stát, že 
vám jej zváží a nadváhu budou požadovat…. 
 
 

        
 


