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2.0. ZGODOVINSKI PREGLED POTAPLJANJA 
 
Mnoge izkopanine priobalnega pasu, piramide v Egiptu iz leta 4500 pred našim štetjem, 
spomenik na Kitajskem iz leta 2250 pred našim štetjem dokazujejo, da sta bila iskanje hrane 
in morskih bogastev prvi razlog človekovega ukvarjanja s potapljanjem. Obstajajo dokazi o 
japonskih Ama potapljačicah, ki 
so se že pred letom 1500 
potapljale zaradi biserov [15]. 
Prvi znani potapljači med 
Egejskim in Sredozemskim 
morjem so bili Minojci, ki so 
pred približno 2500 leti pred 
našim štetjem živeli na Kreti. 
Mnoge pripovedke in izročila 
pričajo, da so se Grki učili 
potapljanja od njih [25].  Iz 
grške mitologije je ohranjenih 
precej del, ki pričajo o 
potapljanju v vojaške namene 
[22].  
 
                                                            
Slika1: Ama potapljačice pri “lovu” na bisere [15]. 
 
Fizikalni zakoni so dali teoretično podlago razvoju potapljanja. Že v tretjem stoletju pred 
našim štetjem je Arhimed (287 - 212) postavil zakon plovnosti ali hidrostatičnega vzgona. V 
17. stoletju sta angleški kemik ter fizik Robert Boyle (1627 - 1691) in francoski fizik Edme 
Mariotte (1620 - 1648) pri proučevanju stisljivosti plinov ločeno postavila prvi plinski zakon, 
ki ga po odkriteljih imenujemo Boyle - Mariotov zakon. Jacques Charles (1746 - 1823) je 
1798 določil zakon, ki govori o medsebojnih razmerjih temperature in volumnov plinov. Leta 
1802  ga je v svojem najznamenitejšem delu »Sur la dilation des gaz et vapeurs” razširil Gay 
Lussac. William Henry (1774 - 1836), angleški kemik in fizik je leta 1803 ugotovil odvisnost 
topnosti plinov v primerjavi s tlakom plinov nad tekočino (Henryjev zakon). John Dalton 
(1766 - 1844), angleški prirodoslovec je leta 1807 postavil zakon o parcialnih tlakih plinov 
[19]. 
 
Najstarejši dokaz o uporabi sredstev za pomoč pri zadrževanju v vodi predstavljata dva 
asirska reliefa iz leta 880, ki sta v lasti britanskega prirodoslovnega muzeja (Asirski vojščaki 
s pomočjo živalskih mehov plavajo v vodi.). Leonardo Da Vinci (1452 - 1512), italijanski 
slikar, kipar in učenjak je v svoji bogati zapuščini predlagal napravo za potapljanje v plitvi 
vodi, iz katere se diha zrak skozi cev, ki je pričvrščena na plovec na površini vode. Ta ideja je 
bila neizvedljiva. Skiciral je tudi kompletno opremljenega potapljača z velikim avtonomnim 
rezervoarjem za zrak na prsih. Predlagal je tudi plavuti za roke. Zaradi tehničnih podrobnosti 
je v odnosu na starejšo potapljaško opremo posebej zanimiva sugestija Giovannia Borellia 
(1608 -1679), italijanskega fizika in astronoma (Potapljač je opremljen s šlemom s steklom na 
sprednji strani, ki se nadaljuje v nepropustno kožno obleko; zrak prihaja v šlem pod 
normalnim tlakom in izdihuje skozi cev, kjer se hladi in vpija vlaga  - regenerira). Ideja 
Borellia je bila uporabljena pri kasnejši graditvi sistema na zaprti krog [22]. 
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Potapljaški zvon je imel velik pomen za razvoj potapljanja, ker predstavlja najstarejše 
pomagalo, s pomočjo katerega se je človek lahko potopil in ostal pod vodo relativno dolgo 
časa. Prvi opisuje potapljaški zvon že Aristotel (384 - 322 pr. n. štetjem), grški teoretik in 
filozof, ki opisuje tehnične podrobnosti zvona in njegovo uporabo pri nabiralcih spužv [22]. 
Na kraju nabiranja spužv so potopili navzdol obrnjeno vedro - sod. Potapljači so plavali pod 
sod, kjer so se nadihali in nadaljevali s potopom, ne da bi prišli na površino [22]. Po 
Aristotelu so potapljači v manjših zvonovih uničili podvodne temelje mesta Tir [22]. Po 
legendi je bil med prvimi, ki ga je privlačil neznani podmorski svet Aleksander Veliki, kralj 
Makedonije, ki se je potopil v morje v luksuzno opremljenem steklenem sodu v 4. stoletju 
pred našim štetjem. Neznani indijski slikar je 2000 let pozneje o tem dogodku naslikal 
miniaturno sliko, ki prikazuje Aleksandra Velikega, ko opazuje podmorski svet iz luksuzno 
opremljenega steklenega soda [22]. Prvi znan in praktično uporabljen potapljaški zvon je leta 
1531 skonstruiral Italijan Gugliemo de 
Lorena. Lesena konstrukcija, pokrita z 
usnjem in steklenim oknom, ki jo je 
nosil, mu je omogočila odkritje znanih 
galej imperatorja Kaligule, potopljenih 
v jezeru Nemi [41]. Leta 1538, v času 
vladanja Karla V. v Španiji, sta se dva 
grška potapljača v narobe obrnjeni 
posodi, s svečami v rokah, spustila na 
dno reke Tagus v Toledu. Očividec je 
zapisal, da sta se oba potapljača vrnila 
na površino zdrava in da so jima sveče 
še gorele [22]. Edmund Halley (1656-
1742), angleški astronom, profesor 
geometrije na Oxfordu je leta 1690 
skonstruiral veliki leseni zvon s 
prostornino 1,7 m3, v katerem je z 
dvema spremljevalcema bival pod vodo, 
na globini 16,5 do 18 m, eno uro in pol 
[22]. 
 
Halleyjev potapljaški zvon iz leta 1690. Iz 
soda potopljenega nižje od zvona so 
potapljači dobivali sveži zrak. 
 
                                                                                            
Slika 2 [38] 
 
Prvi keson je skonstruiral in uporabil v praksi angleški inženir Johan Smeaton leta 1788. Za 
popravilo temeljev mostu pri Hexamu je skonstruiral keson, v katerega so tlačili iz površine 
(po zamisli francoskega fizika Papina, 1647-1714) zrak pod nekoliko višjim tlakom od 
okolice, kjer se je nahajal keson. Smeatonov keson je bil model za izgradnje vse večjih 
kesonov [22]. 
 
V začetku 18. stoletja so različni avtorji predlagali številne naprave za delo in opazovanje pod 
vodo, v katerih se je dihal zrak pod tlakom enega bara. Te naprave so bile predhodnica 
podmorništva, čvrstega skafandra in batiskafa. 
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Leta 1819 je nemški inženir August 
Siebe skonstruiral zaprto suho obleko z 
gumijastimi rokavi ter ovratnikom in 
našel rešitev za dovajanje zraka 
potapljaču (v čelado, ki jo je nosil na 
glavi). Od leta 1837 naprej se je začel 
uporabljati danes dobro znan klasični 
mehki skafander, ki ga je skonstruiral 
August Siebe [21]. Krapanjski spužvarji 
uporabljajo klasični mehki skafander pri 
nabiranju spužv že od leta 1893 [21]. 

Slika 3 [38] 

 
 
 
 
 
Potapljač pri delu na razbitini [21]. Klasični 
mehki skafander A. Siebeja, ki je v uporabi 
od leta 1837. Potapljača spustijo z vrvjo na 
dno, zrak mu dovajajo z oskrbovalne ladje 
po cevi. V levi roki drži potapljač vrv za 
sporazumevanje z oskrbovalno ladjo. 
 
 
 
 
 
 
Medtem, ko so se v razvoj potapljanja po 
prvi svetovni vojni v ZDA enakomerno 
vključevali država, vojska, raziskovalne 
in gospodarske organizacije, so v Evropi, 
ki se je začela takoj po prvi pripravljati 
na drugo svetovno vojno, razvoj 
potapljanja spodbujale predvsem 
nacionalne vojaške organizacije, ki so 
razvijale potapljaško opremo za vojaške 
namene. 
 
Velik sredstev so vložeili v razvoj 
podmorništva, skafandra in avtonomne 
potapljaške opreme na zaprti krog (kisik). 
 
Jeklena krogla (batiskaf), s katero sta  se W. 
Beebe in Barton spustila leta 1934 na 
globino 923 m [31], [42]. 
 
 
                                                                                                    
    Slika 4 [31] 
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Avtonomne naprave za potapljanje  
 
William H. James je 1825 leta dal idejo za avtonomni 
aparat s komprimiranim zrakom. Po skicah sodeč je 
bila naprava sestavljena iz telovnika, čelade z oknom 
in očali. Telovnik je bil z elastičnim povojem pritrjen 
okrog rok in stegen. Zaloge zraka pod tlakom 30 barov 
so bile v specialnem kovinskem rezervoarju. Pri 
razvoju  avtonomnega potapljaškega aparata sta 
sodelovala tudi Francoza Rouquaryol in Denayrouze 
(1872). Francoz Sandal je prvi predlagal princip 
regeneracije zraka v avtonomnem potapljaškem 
aparatu. Leta 1878 je H. A. Fleuss skonstruiral prvi 
avtonomni aparat na komprimirani kisik [21]. 
 
Rouquaryol je leta 1866 patentiral prvi regulator [21]. 
Potapljač je dotok zraka v masko (šlem) doziral ročno. 
 
Prvo napravo s stisnjenim zrakom je leta 1926 zgradil 
in uporabil Francoz La Prieur. Zasluga Cousteauja in 
njegovih sodelavcev pa je, da so tej napravi leta 1943 
dodali poseben dihalni ventil, skozi katerega dobiva 
potapljalec pri vdihovanju zrak, vedno s primernim 
tlakom.[31] 
 
                                                                                                            Slika 5 [38] 
 
Med leti 1920 - 1930 je višji pomorski častnik francoske mornarice Yves Le Prieur 
skonstruiral avtonomni potapljaški aparat z ročnim načinom doziranja zraka. V končni obliki 
je potapljač  z Le Prieurovo napravo nosil s seboj rezervoar zraka, imel na nogah gumijaste 
plavuti, na glavi pa potapljaško masko. Dotok zraka je uravnaval z ročnim odpiranjem 
oziroma zapiranjem ventila na jeklenki [22]. 
 
Revolucionarni preobrat v razvoju avtonomnega aparata na zrak pomeni izum 
enostopenjskega hidrostatičnega regulatorja na zahtevo J.Y. Cousteauja in inženirja Gagnanja 
leta 1943. K iznajdbi enostopenjskega hidrostatskega regulatorja na zahtevo so pripomogli 
njuni predhodniki; Rouquaryol - Denayrouze (1872), avtonomni aparat na komprimirani zrak 
La Prieura (1926) in Commeinhesa (1937) [22]. 
 
Koncem 19. in v začetku 20. stoletja so prevzele vodilno vlogo v razvoju potapljanja vojaške 
organizacije. Po drugi svetovni vojni so pričele v razvoj potapljanja vlagati vse večja sredstva 
gospodarske organizacije, ki so se ukvarjale s problemi izkoriščanja rudnih bogastev in 
črpanja nafte z morskega dna. Veliko sredstev je bilo vloženih v razvoj čvrstega skafandra, v 
katerem diha potapljač zrak pod tlakom enega bara. Leta 1961 je Švicar Hans Keller pri 
potopu z običajno potapljaško opremo, prvi uporabil plinsko mešanico kisik-helij (heliox) in 
se potopil do globine 162 m. Pri vračanju na površino ni izvajal dekompresijskih postankov. 
Keller se je s sopotapljačem leta 1962 potopil do globine 300 m, pri čem je partner izgubil 
življenje [31].  
Kellerjev podvig in rešitev prihajanja in odhajanja v podvodno bivališče, ki ga je leta 1962 
izumil Cousteau (7-dnevno bivanje dveh Cousteaujevih potapljačev v podvodni postaji na 10 
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m in odhajanje na pet-urno delo na globino 20 m), sta vzbudila izredno zanimanje pri 
multinacionalnih gospodarskih družbah, ki so se ukvarjale z izkoriščanjem nafte in rudnih 
bogastev iz morskega dna, in ki so porabljale veliko sredstev za razvijanje okorne in drage 
opreme za “težke potapljače”. Cousteau je po prvem opravil še vrsto poskusov na večjih 
globinah. Poskusi so se opravljali v okviru znanega projekta “Precontinente”, ki ga je vodil 
Cousteau. 
 
Rešitev, ki sta jo ponudila Keller in Cousteau je na stežaj odprla vrata razvoju saturacijskega 
potapljanja in s tem efektivnega opravljanja podvodnih del na naftnih nahajališčih. 
Financiranje razvoja avtonomnega potapljanja z zrakom in umetnimi plinskimi mešanicami je 
tako postalo domena multinacionalnih naftnih družb in vse bolj porajajoče se industrije za 
turizem.  
 
 
2.1 RAZVOJ PODVODNE MEDICINE 
 
Začetki ukvarjanja s podvodno medicino segajo v davno zgodovino in so v armadah velikih 
držav dali osnovo organiziranemu ukvarjanju s podvodno medicino na prelomu 19. stoletja. 
 
Britanski zdravnik Henshow je leta 1662 skonstruiral komoro, v katero je tlačil zrak s 
pomočjo dveh orgelskih mehov, in v kateri je pod povišanim tlakom zdravil različna obolenja. 
Robert Boyle je pri proučevanju stanja zraka pod različnimi tlaki leta 1679 opazil, po 
izpostavitvi kače visokemu vakuumu, plinske mehurčke v njenem očesu in tkivih. Ta poskus 
predstavlja prvo demonstracijo dekompresijske bolezni [22]. Valsalva je leta 1703 uporabljal 
metodo povečanja tlaka v srednjem ušesu  (Valsalvin manever) pri zdravljenju vnetij 
srednjega ušesa [39]. Po odkritju kisika, življenjskega plina, je Joseph Priestley (1733 - 1804) 
prvič izražal sume o možnosti škodljivega delovanja kisika na organizem. Antonie Lavoisier 
(1743-1794) je zaključil, da se izmenjava plinov opravlja v pljučih. Ugotovil je, da kisik v 
organizmu prehaja v ogljikov dioksid in, da se dušik, katerega je odkril, izloča iz organizma v 
nespremenjeni obliki [18]. Beddos in Watt sta leta 1799 opisala spremembe na pljučih 
mladičev mačk, ki so bili izpostavljeni atmosferi, kjer so dihali kisik pod tlakom 0,80 bara. 
Leta 1878 je francoski fiziolog Paul Bert opisal v svojem delu “La pression barometrique” 
škodljivost delovanja kisika, vdihovanega pod tlakom, ki je večji od dveh barov. Ugotovil je, 
da dihanje kisika pod tlakom, ki je večji od dveh barov, privede do krčev, sličnim epilepsiji. 
Lorain - Smith je leta 1889 ugotovil, da kisik pri dihanju pod tlakom, večjim od 0,60 bara, po 
daljšem času izzove ireverzibilne, patološke spremembe na pljučih [22]. Erasmus Darwin 
(1731 -1802), ded Charlesa Darwina (1809 - 1882) je ugotovil, da se zračni mehurčki ne 
sproščajo iz močno dekomprimirane tekočine [37]. Leta 1841 je francoski inženir Triger, ki je 
prispeval pomemben delež pri izpopolnjevanju kesona, opazil in potem leta 1843 publiciral 
svoja opažanja o pojavih bolečin v sklepih delavcev po izhodu iz kesona. Istočasno je opazil, 
da glas v kesonu dobiva “nazalen” prizvok, in da se pri tlaku večjem od 20 m vodnega stolpca 
ne more žvižgati [22]. Leta 1854 sta Poll in Watelle v posebni monografiji opisala več 
primerov kesonske bolezni in brezuspešne poskuse, da bi najtežjim bolnikom pomagali z 
vrnitvijo pod tlak v kesonu [5]. Hoppe je leta 1857 verjetno prvi predpostavljal, da kesonsko 
bolezen izzovejo plinski mehurčki, ki jih je našel v venah in srcu hitro dekomprimiranih 
podgan. Vendar je šele Paul Bert leta 1878 razvil znano pneumatsko teorijo kesonske bolezni. 
Istočasno je ugotovil, da so plinski mehurčki, ki jih je našel v krvi hitro dekomprimiranih 
živali, sestavljeni iz dušika. Prvo komoro za zdravljenje dekompresijske bolezni je v bližini 
podvodnega gradbišča na Južni Reki v New-Yorku postavil leta 1893 Ernest Moir. Z 
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zdravljenjem v komori je eliminiral težke oblike dekompresijske bolezni pri obolelih 
kesonskih delavcih [22]. 
 
Medtem, ko so potrebe po gradnji mostov spodbudile razvoj kesona, kjer so potapljači dihali 
zrak pod povišanim tlakom, so potrebe po izkoriščanju morskih bogastev in tekma za vojaški 
primat pod morjem spodbudili razvoj klasičnega mehkega skafandra, batiskafa, čvrstega 
skafandra, podmorništva, avtonomnega aparata na zaprti krog in avtonomnega potapljaškega 
aparata na zrak.  
 
Hiter razvoj potapljanja in podmorništva v drugi polovici 19. stoletja je spodbudil mornarice 
velikih držav, da so se začele organizirano in sistematično ukvarjati s proučevanjem 
medicinskih problemov potapljanja in reševanja podmorničarjev. Leta 1882 je bila na 
črnomorski obali carske Rusije v Kronštatu ustanovljena potapljaška šola, v kateri so 
strokovnjaki podvodne medicine proučevali medicinske probleme v povezavi s potapljanjem 
in reševanjem mornarjev podmornic. Ob prehodu iz 19. v 20. stoletje je v vojni mornarici 
Velike Britanije delovala skupina zdravnikov pod vodstvom J. S. Haldaneja. Temelji 
podvodne medicine v vojni mornarici Združenih držav so bili postavljeni leta 1915, po 
potopitvi podmornice F-4 v vodah okrog Honoluluja [22]. 
 
Z natančnim opazovanjem in eksperimenti na živalih je britanski fiziolog John Scott Haldane 
ugotavljal zakonitosti, ki so mu omogočile, da je razvil svoj lastni model saturacije in 
desaturacije organizma z inertnim plinom in metodo za preprečevanje dekompresijske 
bolezni. V tajnem sporočilu britanski admiraliteti je leta 1906 predlagal stopničasto 
dekompresijo kot metodo za preprečevanje dekompresijske bolezni [22]. Leta 1908 so bile 
Haldanejeve ugotovitve tudi objavljene. 
 
Med dvema svetovnima vojnama je v Združenih državah Amerike delovala velika skupina 
medicinskih strokovnjakov, ki so se ukvarjali z baromedicino. A.R.Benhke, Jr. Adams in 
Pollack so leta 1932. na živalih demonstrirali mehanizem nastanka barotravmatske plinske 
embolije. A. R. Benhke je postavil znano teorijo, da dušik pod povišanim tlakom deluje na 
centralni živčni sistem narkotično. Van Aue in Benhke sta s sodelavci razvila leta 1945 v 
vojaški mornarici Združenih držav znano dekompresijsko metodo, ki je naslednjih dvajset let 
dominirala pri zdravljenju dekompresijske bolezni in barotravmatske plinske embolije [5], 
[18], [22].  
 
End je v Združenih državah že leta 1947 začel zdraviti dekompresijsko bolezen izključno s 
kisikom pod povišanim tlakom, vendar rezultatov skoraj 250 uspešno zdravljenih oseb ni 
publiciral. Davis, inspiriran s sugestijo P. Berta (zaradi preprečevanja nastanka 
dekompresijske bolezni naj se organizem izpira s kisikom) je projektiral in zgradil podvodno 
dekompresijsko komoro (potapljaški zvon) in prehodno dekompresijsko komoro. S temi 
napravami je bilo v vojaški mornarici Velike Britanije od leta 1931-1933 narejeno veliko 
število potopov na globinah 80 do 98 metrov. Potope so opravljali s klasičnim skafandrom, pri 
čemer se je del preventivne dekompresije opravil s kisikom [22].  
 
Tudi v SSSR je med obema vojnama delovala velika skupina zdravnikov, ki se je ukvarjala s 
podvodnimi problemi. Vodja skupine je bil Orbeli. Lazarov se je ukvarjal z raziskovanjem 
narkotičnega delovanja plinov pod povečanim tlakom, Golodov pa je proučeval toksičnost 
delovanja ogljikovega dioksida. Orbeli je skupaj s sodelavci uvedel helij v plinske mešanice 
za potapljanja na velikih globinah [22]. 
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Leta 1938 je End skupaj s potapljačem Nohlom neplanirano bival v saturaciji. V 
dekompresijski komori sta se pod tlakom 31 m zadrževala 27 ur. Po pet-urni preventivni 
dekompresiji se je pri Nohlu pojavila lažja mišično-sklepna oblika dekompresijske bolezni 
[22]. 
 
Primat v sistematičnem razvoju potapljanja v saturaciji pripada G. Bondu, zdravniku vojne 
mornarice ZDA, ki je leta 1957 postavil hipotezo o možnosti zadrževanja človeka v stanju 
popolne saturacije z inertnim plinom. To hipotezo je potrdil v praksi pri izvajanju projekta 
Genesis (1959 - 1963). Temu projektu so sledili projekti Prekontinente I-III (Cousteau), 
»Sealab I-II« (Bond) in »Man in the Sea« (Link). Izkušnje pridobljene pri realizaciji teh 
projektov so pripomogle k razvoju sodobne tehnologije potapljanja na velikih globinah [22]. 
Leta 1961 je Zal´tzman opisal abnormalno obnašanje živali, ki so bile izpostavljene visokemu 
tlaku helija [22]. Pojav je imenoval “helijev tremor”. Isti pojav je nekoliko pozneje opazil 
Peter Benett in ga imenoval High Pressure Sindrom (nervni sindrom visokega tlaka) [5]. 
 
 
2.2 ZAČETKI ŠPORTNEGA POTAPLJANJA 
 
Vsakega bralca prosim samo to: Ne umri, preden si nisi izposodil, ukradel, kupil ali naredil 
potapljaške čelade, da z njo sam pogledaš v podmorski svet. Knjiga, akvarij in čoln s 
steklenim dnom so v primerjavi s takšnim doživetjem le toliko kot vozni red v primerjavi z 
resničnim potovanjem, ali pa toliko kot posušen košček korale v salonski vitrini - v primeri s 
tem neslutenim svetom sijajnih barv in življenja, ki živi z nami skupaj na istem planetu - 
Zemlji.” William Beebe: Beneath Tropic Seas New York - London, 1928”[31]. 
 
Po prvi svetovni vojni se je vse več ljudi začelo ukvarjati s konstruiranjem poenostavljenih 
potapljaških naprav. Odpovedali so se ohlapni skafandrski obleki in se začeli v toplih vodah 
potapljati samo v kopalkah. V ZDA se je Beebe potapljal samo z obteženo čelado, v katero so 
mu po cevi s pomočjo zračne tlačilke dovajali zrak [31]. Francoza Fernez, Le Prieur in drugi 
pa so po letu 1930 uporabljali vodotesna očala in pozneje masko. Očala ki so jih podvodni 
lovci na bisere uporabljali na Japonskem že vrsto let, so prvič prinesli v Evropo japonski 
obiskovalci sejma v Barceloni, leta 1930 [41]. Fernezova oprema je bila podobna opremi, ki 
sta jo od leta 1939 uporabljala brata Kuščer. Od “pumpe” je cev vodila v ustnik s stranskim 
ventilom, iz katerega je izhajal izdihani zrak, pa tudi višek dovajanega zraka [14]. Navedena 
potapljaška naprava je bila prvič opisana v knjigi J. Y. Cousteau & F. Dumas: "Le monde du 
silence", Pariz 1953. Po Kuščerjevem mnenju se naprava ni uveljavila zaradi potrate z zrakom 
ali kakšne tehnične pomanjkljivosti. Najverjetneje se naprava ni uveljavila zato, ker ni bila 
uporabna za vojaške namene. 
 
 
Začetki športnega potapljanja na naših tleh 
 
Kaj je to, kar vzbuja v človeku željo po športnem potapljanju? Ali je to želja po odkrivanju 
podvodnega, drugačnega sveta, ali želja po občutenju kompresije, lebdenja, želja po novem in 
nevsakdanjem? 
 
Na vprašanje, zakaj se je sploh začel ukvarjati s športnim potapljanjem je dr. Ivan Kuščer, ki 
ga upravičeno štejemo med nestorje športnega potapljanja, in ki se je na svoj način (z 
»avtomobilsko pumpo« in cevjo) potapljal na Dolgem otoku tudi leta 1994 pri 76. letih 
starosti, odgovoril približno enako, kot je to zapisal v svoji knjigi Sprehodi pod morjem leta 
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1963: »Šport me ni zanimal. Potapljati sem se začel zato, preprosto zato, ker je bilo 
lepo!«[50]. 
 
Ne vem, ali je treba posebej povedati, čemu smo se lotili potapljanja. Ali naj odgovorim, da je 
potapljanje šport, ki mu ga ni para? Ali, da je potapljanje edinstvena priložnost, če se hočeš 
naučiti kaj o življenju pod morjem, in da te šole ne morejo nadomestiti knjige in muzeji. Ali 
pa, da smo se potapljali zato, da smo preiskovali skrivnostne podmorske izvire, ki jih je nič 
koliko tam pod Velebitom? 
Po pravici povedano, nobeden izmed teh odgovorov ni glavni. Resnica je bolj preprosta: bilo 
je lepo [31].  
 
Odločilno pobudo za izdelavo potapljaške opreme, s katero sta se začela potapljati brata 
Kuščer in njuni prijatelji že leta 1937, jim je dal Kuščerjev oče, profesor prirodopisa, ki jim je 
prinesel knjigo W. Beebeja: "Half a Mile Down "(New York, 1932), Nemški prevod: "923 
Meter unter dem Meeresspiegel" (Leipzig, 1935) in jih posebej opozoril na preprosto 
potapljaško opremo, ki je bila opisana v knjigi. Omenjena skupina dijakov si je po 
Beebejevem opisu naredila čelado, ki jim je, kot opisuje I. Kuščer, na stežaj odprla vrata v 
podmorski svet. 
 
S potapljanjem v apneji sta se brata Kuščer začela ukvarjati že kot dijaka ljubljanske realke. 
Ko sta poleti odhajala s prijatelji na morje, sta najprej opazovala podmorski svet skozi okno, 
ki so ga uporabljali ribiči pri lovu z ostmi.  
 
Navdušeni nad svetom, ki so ga lahko opazovali le z vrha, so si naredili masko - “okno v 
podmorski svet” sami. 
 
Načrt - kroj za izdelavo maske, narejene iz 
avtomobilske zračnice. Kroj in opis izdelave 
maske so v razmerju 1/1 mladi potapljači 
objavili tudi v prirodoslovni reviji Proteus in 
s tem omogočili sovrstnikom, da si naredijo 
potapljaško masko tudi sami [31]. 
 
 
 
                                                                                      
Slika 6  [31] 
 
Takšno masko si lahko izdela vsakdo sam, saj zanjo ne potrebuje drugega kot kos stekla in kos 
avtomobilske zračnice [31].  
 
Pri snovanju načrtov za izdelavo in uporabo potapljaške opreme je mlade potapljače 
spodbujal prof. Fran Dolžan, navdušenec za delo z mladino in nad spoznavanjem narave, ki je 
vodil prirodoslovni krožek na ljubljanski realki. 
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Mladi prijatelji: brata Ivan in Dušan Kuščer, 
Drago Leskovšek in Marko Zalokar so očarani s 
potapljanjem in opisom potapljaške opreme V. 
Beebeja prišli na idejo, da si naredijo podobno 
potapljaško opremo sami. [31]. 
 
Izpopolnjena čelada, narejena po Beebejevi zamisli, ki 
so jo mladi potapljači uporabljali od leta 1938. Čelada 
je bila pričvrščena na ramena potapljača in je bila 
skupaj z utežmi težka 18 kg [31].  
 
V”ušesi” na straneh prideta še svinčeni uteži po 8 
kg. Cevka ob desnem robu je globinomer [31]. 
 
Čelada nam je na stežaj odprla vrata v podmorski 
svet. Z njo smo se prvikrat lahko sprehajali po 
morskem dnu, ne da bi nas preganjalo 
pomanjkanje zraka. Četrt ure ali dalj smo lahko 
bili pod vodo. Do globine 15 m je bilo vse naše 
[31]. 
 
                                                                                                     Slika 7 [31] 
 
 

 
Slika 8: Tako sta se začela potapljati brata Kuščer s prijatelji leta 1937 [31]. 
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S pomočjo čelade in “avtomobilske pumpe” sta se brata Kuščer s svojimi prijatelji potapljala 
dve leti. Čelada je bila zelo okorna, potapljač je moral biti vedno v pokončnem položaju. Če 
je želel pobrati kaj s tal, pa je moral najprej poklekniti. Zaradi okornosti in omejenosti gibanja 
pri uporabi čelade so mladi potapljači razmišljali, kako izpopolniti svojo okorno potapljaško 
opremo. Nekje so prebrali o francoskih raziskovalcih, ki se potapljajo z maskami in nosijo 
jeklenke s kisikom. Jeklenk si niso mogli privoščiti, zato so zadržali “pumpo” in cev. Omislili 
so si gumijasti meh s posebnimi ventili, ki naj bi služil kot rezervoar, iz katerega bi zajemali 
zrak po potrebi. Meha praktično niso nikoli uporabili [31]. 
 
 
 
 
Preko oslovskega mostu nam 
je zopet pomagal moj oče, ko 
je napol zares, napol za šalo 
vprašal: “Čemu pa vam bo 
meh? Ali niso pljuča dovolj? 
Zakaj pa ne pihate s pumpo 
naravnost v usta?” Zdelo se 
nam je, da je to popolnoma 
nemogoče. Šele kasneje smo 
pomislili: morda pa bo le 
šlo? Poskusili smo - in šlo je! 
[31].  
 
                                                
 
 
                                               
Slika 9: S tako izpopolnjeno potapljaško opremo sta se brat Kuščer 
                                                                  začela potapljati leta 1939 [31]. 
 
 
 
 
 
 
 
S tako opremo je 
potapljavec skoraj brez 
težav in lahko plaval v 
poljubni legi (Kuščer, 
Sprehodi pod morjem) [31]. 
 
 
 
 
                                                                                
Slika 10 [31] 
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Tehnika potapljanja se je z opremo, ki sta jo razvila in uporabila brata Kuščer leta 1939, 
povsem spremenila. Prej okorni “sprehodi pod morjem” so postali neverjetni izleti v 
“breztežnem” okolju, kjer se je lahko potapljač s pomočjo plavuti in močnih pomočnikov, ki 
so mu tlačili zrak iz površine, spustil za kratek čas tudi do 20 m globine. Trajanje in velikost 
terena potapljanja sta bila omejena z dolžino cevi in vzdržljivostjo pomočnikov, ki so 
oskrbovali potapljača z zrakom iz obale, splava ali čolna.  
 
Način potapljanja, ki sta ga razvila brata Kuščer, predstavlja primat v svetovnem merilu 
(dovajanje zraka s pomočjo zračne tlačilke in cevi direktno v potapljačeva usta in pljuča) in ju 
zato upravičeno štejemo med nestorje športnega potapljanja. Zagnanost bratov Kuščer in 
njunih prijateljev, objavljanje pustolovskih zapisov o potapljanju s “PUMPO” v prirodoslovni 
reviji Proteus je pripomoglo, da se je krog ljubiteljev potapljanja med mladimi v Sloveniji po 
drugi svetovni vojni hitro širil. Njun način potapljanja je prevladoval na naših tleh vse do leta 
1965.  
 
Na Slovenskem so iz njune “PUMPE” v dobršni meri razvili nargilo, ki jo sestavlja tlačilka 
ali nizkotlačni kompresor z bencinskim ali dizelskim motorjem in 30 do 40 metrov dolga 
gumijasta cev, ovita s platnom. Namesto cevi pa si da potapljač v usta drugo stopnjo 
hidrostatičnega regulatorja in lahko tako diha na enak način kot pri potopu z avtonomnim 
potapljaškim aparatom [41]. 
 
S potapljanjem se ukvarja danes že veliko število ljudi, ki imajo v mnogih državah svoja 
društva. Bralce te knjige bo bržkone zanimal podatek, da so v Jugoslaviji taka društva 
organizirana v sklopu Ljudske tehnike in združena v Savezu za sportski ribolov na moru i 
podvodne aktivnosti, ki ima sedež na Reki. Slovenska veja te zveze je Društvo za raziskovanje 
morja in za podvodne športe, ki združuje že blizu 1000 članov. Naslov: Ljubljana, Lepi pot 6 
(telefon 21-177). Društvo je ustanovilo Center za podvodna raziskovanja, ki deluje kot 
samostojen zavod in ki med drugim prireja potapljaške tečaje. Danes se s potapljanjem v tej 
ali oni obliki ukvarja že kak milijon ljudi [31]. 
 
V Ljubljani so leta 1951 navdušenci, ki so se naučili potapljati s Kuščerjevo “pumpo” in 
podvodni lovci ustanovili prvo potapljaško društvo na takratnih jugoslovanskih tleh. Ime 
društva je bilo: Društvo za podvodna raziskovanja “Neptun”. Dve leti kasneje je bila 
ustanovljena Zveza športno-ribolovnih društev na Jadranu [22]. Razvoj podvodnih dejavnosti 
v svetu in pri nas je pripomogel k organizaciji jugoslovanske zveze [41]. 
 
Cousteaujeva knjiga Svet tišine, ki je izšla leta 1953 v Parizu, v slovenskem in srbskem 
prevodu pa leta 1957, je skupaj z filmom “Svet tišine”, ki je obšel ves svet, vzpodbudila 
industrijo, ki je pričela proizvajati potapljaško opremo tudi v civilne namene.  
 
Razvijati so se začele različne tekmovalne discipline plavanja pod vodo, kot sta hitrostno 
plavanje in orientacija pod vodo. Tako se je Zveza športnih ribolovnih društev na Jadranu leta 
1961 preimenovala v Zvezo za športni ribolov na morju in podvodne aktivnosti FNRJ na 
Reki. S statutom opredeljeno je bila zveza članica združenja Ljudske tehnike in 
Jugoslovanske zveze za telesno kulturo. Zveza je bila tudi članica Internacionalne 
konfederacije za športni ribolov (CIPS) s sedežem na Dunaju in po ustanovitvi Svetovne 
konfederacije za podvodne dejavnosti (CMAS) leta 1963 tudi njena članica [41].  
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Ustanovitev zveze za športni ribolov in podvodne dejavnosti Jugoslavije je dala osnovo za 
nastanek večjega števila potapljaških društev v državi. Tako ne preseneča podatek, da je bilo 
v DRM Ljubljana že leta 1960 1000 članov, saj so bili v veliki večini člani društev ljudje, ki 
so se v prostem  času, v času dopustov ali počitnic ukvarjali s podvodnim ribolovom in jim je 
članstvo v potapljaškem društvu omogočilo nakup cenene sezonske dovolilnice za športni 
ribolov na Jadranu. Le del članstva, ki je delovalo v centru za podvodna raziskovanja se je 
ukvarjal s potapljanjem s tehničnimi sredstvi. Potapljači, ki so se izšolali v potapljaških 
enotah jugoslovanske mornarice, ki je v svoje programe na področju potapljanja začela 
uvajati avtonomno potapljanje po letu 1950 [22], so v novo ustanovljene klube prinašali nova 
znanja s področja avtonomnega potapljanja.  
 
Potapljači, ki so se v času študija izšolali v DRM v Ljubljani, podvodni lovci in potapljači, 
izšolani v potapljaških enotah jugoslovanske mornarice, so začeli ustanavljati tudi drugod po 
Sloveniji potapljaška društva in klube.Na ustanovnem sestanku, ki je bil 12. 03. 1971 v Kopru 
so DRM iz Ljubljane, DPD slovenske obale iz Pirana, 
potapljaška sekcija pri jamarskem društvu iz Postojne 
in potapljaško društvo EMO Celje ustanovili 
slovensko potapljaško zvezo. Za prvega predsednika je 
bil izvoljen Tine Valentinčič [28]. Vse do leta 1994 so 
bili v slovensko potapljaško zvezo združeni tudi ribiči 
trnkarji. 
 
Prvi tečaj s Kuščerjevo pumpo je leta 1950 v 
Kraljevici in na bližnjem otoku Sv. Marko za aktivne 
člane prirodoslovnih krožkov iz Slovenije organiziralo 
prirodoslovno društvo iz Ljubljane [31]. Prirodoslovni 
krožki so bili organizirani na večini slovenskih 
gimnazij. Nastajanje krožkov je spodbujala revija 
Proteus, v kateri so bili objavljeni tudi članki o 
potapljanju in načrti za izdelavo Kuščerjeve 
potapljaške opreme.  
 
 
 
       Slika 11: Potapljaška kamera iz pionirskih 

 časov potapljanja na slovenskem 
 
Na sliki 11 je prikazana ročno izdelana kamera (ohišje fotogravskega aparata) iz pionirskih časov 
avtonomnega potapljanja na slovenskem. Ohišje je bilo narejeno iz aluminija in na stikih lepljeno z 
aralditom. S pomočjo vgrajenega ventila zračnice kolesa, so pred potopom v ohišju kamere povečali 
tlak. Ohišje je bilo preskušeno do globine 60-tih metrov 
 
V potapljaških društvih oziroma klubih so začeli z organiziranim izvajanjem potapljaških 
tečajev leta 1957, ko je bil pri IEV (industrija za elektrovezje) v Ljubljani, v okviru programa 
razvoja podvodne televizijske kamere, ustanovljen potapljaški klub, ki se je leta 1958 
preimenoval v Društvo za znanstveno raziskovanje morja in podvodno tehniko.  
 
Prvi tečaji so se izvajali pod vodstvom Jožeta Štirna, ki je pozneje ustanovil Republiški center 
za podvodna raziskovanja in pozneje Zavod za raziskovanje morja v Portorožu. Zavod se je 
ukvarjal s profesionalno dejavnostjo na področju oceanografskega in ribiško-biološkega 
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raziskovanja. Amaterska športna dejavnost je ostala v delu društva, ki se je preimenovalo v 
Društvo za raziskovanje morja (DRM) Ljubljana.  
 
V vrste novo ustanovljenega DRM so 
se vključili tudi člani Društva za 
podvodna raziskovanja Neptun, ki se 
je ob ustanovitvi DRM ukvarjalo 
predvsem s podvodnim ribolovom. 
Tudi v novem DRM je v začetku 
prevladoval podvodni ribolov, kjer sta 
s svojimi uspehi izstopala državna 
reprezentanta Jože Turk in Krešo 
Petrović. Ob zelo skromni opremi za 
potapljanje je bila dejavnost društva 
omejena na Kuščerjevo pumpo [28]. 
 
       Slika12: Fiesa 1962  
 
V Sloveniji je prve tečaje z avtonomno 
potapljaško opremo organiziralo DRM 
iz Ljubljane. S pripravami na prvi tečaj 
z avtonomno potapljaško opremo so v 
DRM Ljubljana začeli v zimskih 
mesecih leta 1961. V Ljubljani je bil 
izveden teoretični del tečaja.  
 
 
Udeleženci tečaja so s praktičnimi 
preiskusi nove avtonomne potapljaške 
opreme pričeli v zimskih mesecih 
1961/62 leta v takratnem zimskem 
kopališču plavalnega kluba Ilirira. 
Praktični del tečaja je bil izveden v 
poletju 1962 leta. Prvi tečaj z 
avtonomno potapljaško opremo v Fiesi 
je vodil Jože Štirn. Tečaja so se 
udeležili tudi pripadniki poklicne 
gasilske brigade iz Ljubljane. V istem 
letu so sledili prvemu tečaju še novi 
tečaji. Vodil jih je član DRM Tine 
Valentinčič, ki je leta 1971 postal prvi 
predsednik slovenske potapljaške 
zveze.  
        Slika 13: Fiesa 1962 
 
Številni udeležencii prvih tečajev so imeli na razpolago le nekaj kosov avtonomne 
potapljaške opreme. Kot je razvidno iz slike 14, so si pomagali tudi z dobro staro Kuščerjevo 
"pumpo".  
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Pozneje so bili organizirani potapljaški tečaji v 
okviru Zveze za športni ribolov na morju in 
podvodne aktivnosti v Žurkovem pri Reki.  
 
Na teh tečajih so si potapljači pridobili prve 
potapljaške kategorije. Leta 1971 je bil teoretični 
del tečaja izveden v Ljubljani, praktični del tečaja 
pa je potekal v zveznem centru na Kostreni pri 
Reki, kjer je bila na razpolago potapljaška oprema, 
pridobljena od jugoslovanske vojaške mornarice 
[28]. Po ustanovitvi slovenske potapljaške zveze in 
usposobitvi prvega inštruktorskega kadra v 
Sloveniji, so začela potapljaška društva samostojno 
šolati potapljače. 
 
 
 
         Slika 14: Fiesa 1962 
 
Na visoki šoli za telesno kulturo (sedaj fakulteta za šport) je uvedel avtonomno potapljanje 
okoli leta 1965 profesor Krešo Petrović. 
 
V okviru predmeta potapljanje so bili za študente 
organizirani potapljaški tečaji v poletnem taboru 
visoke šole za telesno kulturo v Rovinju. Tečaji so 
bili organizirani v dveh delih. V prvem delu (v 
prvem letniku) je bil tečaj namenjen apneji in 
tehniki podvodnega lova, v drugem delu (tretji 
letnik) pa so se študentje učili potapljanja s 
pomočjo tehničnih sredstev. Tako so se naučili 
potapljanja s Kuščerjevo “pumpo”, nargilo in 
avtonomno potapljaško opremo.  
 
 
 
Profesor Krešimir Petrović, večkratni državni prvak v 
podvodnem ribolovu s kapitalnim brancinom. Njegova 
“krivda” je, da nas je mnoge, kot naš profesor “zastrupil” 
s potapljanjem, kateremu nekateri posvečamo ves čas, 
ki ga imamo na razpolago.  
 
                                                                                                   
                                                                                                        
 
 

Slika 15 [41] 
 
Na tečajih so študentje opravili tudi program potapljanja (z avtonomno potapljaško opremo) 
za mlajšega potapljača. Žal je bilo potapljanje z avtonomno potapljaško opremo na visoki šoli 
za šport po letu 1974 ukinjeno in omejeno le na program potapljanja v apneji. 
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Profesor Krešimir Petrović je 1969 napisal knjigo “Potapljanje in podvodni športi” (soavtorja 
knjige sta bila Tine Valentinčič, prvi predsednik slovenske potapljaške zveze in doktorica 
Ljubica Vučetić-Zavernik), ki predstavlja še sedaj najkompletnejši učbenik o športnem 
potapljanju v Sloveniji. V učbeniku je obdelana zgodovina, fizika, fiziologija potapljanja, 
oprema za potapljanje in podvodne športe, tehnika prostega potapljanja, potapljanje z 
dihalnimi napravami, objavljene so potapljaške tablice U.S. Navy, podvodni športi 
(orientacija, tekmovanje s plavutmi, hitrostno tekmovanje z aparati, podvodni ribolov), 
nevarnosti pri potapljanju in podvodnih športih, prva pomoč v nesrečah pri potapljanju, 
zakonske možnosti za podvodni ribolov in podvodne dejavnosti, rekompresijske komore in 
polnjenje akvalung.  
 
 
Kuščerjeva “PUMPA” 
 
 
1. železni ročaj 14 mm Φ x 260 mm 

privarjen  na drog, 
2. prevleka ročaja: dva kosa mehke 

polivinilaste cevi, 
3. podložka iz gume, 35 mm Φ x 35 mm 

(preluknjan zamašek ali kaj podobnega), 
4. železni drog Φ  12 mm    x 544 mm; na 

koncu je 21 mm dolg kos obstružen na Φ 
8 mm in vanj vrezan navoj, 

5. vzmeti iz 2 mm debele jeklene žice 
(namesto vzmeti lahko vzameš tudi 
gumijasto podložko - podobno kot 
zgoraj), 

6. medeninasti pokrov, ki se privije na vrh 
cevi, z luknjo Φ 12,5 mm   za drog in 3 ali 
4 luknjami za zrak 10 mm premera  za 
zrak, 

7. medeninasta cev Φ okrog 60 mm ter 
dolžine 500 mm in 2 milimetersko steno z 
navojem na obeh koncih (nadaljnje mere 
so preračunane za notranji premer cevi 
60 mm in jih je potrebno za drugačen 
premer ustrezno spremeniti), 

8. podložka iz polivinila  Φ 63 mm x 2 mm, 
z luknjo premera 36 mm, 

9. železna ali medeninasta podložka 58 mm 
x 3 mm, z luknjo premera 8 mm, 

10. usnjen bat Φ 6o mm x 14 mm, z luknjo 
premera 8 mm, iz mehkega 2 
milimeterskega usnja, 

 
                                                              

Slika 16: Načrt za izdelavo Kuščerjeve “pumpe”[31] 
 
11. železna ali medeninasta podložka Φ 53 mm x 3 mm, z luknjo Φ 8 mm, 
12. dve matici za 8 mm navoj, 
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13. železno dno Φ 70 mm x 40 mm, rob okrog osrednje izvrtine (18 mm premera) brani, da se vazelin, 
s katerim mažeš bat, ne pošilja v zaklopko, stranska izvrtina (16 mm premera) ima vrezan navoj, v 
katerega se privije nastavek, in se konča v gladko izstružen stožec (450), v katerega seda vretence 
zaklopke,  

14. vretence zaklopke, izstružene iz kosa vlečene medenine Φ 9 mm x 45 mm; stožec ima podaljška, ki 
vodita vretence, kot kaže slika, 

15. vzmet iz 0,5 mm debele jeklene ali trde medeninaste žice (10 ovojev 7 mm premera, dolžina 20 
mm), 

16. tesnilo ( obroček iz polivinila ali usnja), s katerim podložiš nastavek, ko ga priviješ na pumpo, 
17. nastavek izstružen iz kosa medenine Φ 22 mm x 44 mm, z navojem na eni strani; na drugi konec 

(10 mm premera, na koncu 12 mm premera, luknja 8 mm premera) se natika gumijasta cev; 
znotraj je pricinjeno vodilo za vreteno zaklopke - ploščica 4 mm x 14 mm z luknjo Φ 2,5 mm,  

18. podstavek: križ 300 mm x 300 mm, zvarjen iz ploščatega železa s profilom 30 mm x 7 mm; 
podstavek je privarjen ali privit na dno, obrnjen naj bo tako, da ščiti nastavek. 

 
Po teh navodilih in po sliki bo vsak mehanik znal narediti pumpo. Opomni ga le, naj ventila 
ne naredi preveč po svoje, da ne bo pretrd ali pretesen! Nov usnjen bat je treba prepojiti s 
strojnim oljem. Kasneje pa maži bat in prav tako ventil ter drog na tanko z vazelino, kakšna se 
rabi za mazanje ležajev! Ne maži z oljem, ker bi kmalu prišlo v gumijasto cev ter jo pokvarilo! 
Na morje vzemi vazelino s seboj, ker bo treba bat še večkrat mazati [31]! 
 
 
 Cev za dovajanje zraka 
 
Cev, po kateri dovajamo potapljavcu zrak, mora biti dovolj močna, da se ne more prepogniti 
in da lahko potapljavca s cevjo potegnemo iz globine, če bi bila sila. Črna ovita s platnom, 
kakšno imajo za škropljenje po vrtovih je prav dobra. Notranji premer naj bo 10 mm, 
debelina stene pa 3 mm tako, da je zunanji premer 16 mm. Za to mero je narejen nastavek na 
opisani pumpi. Cev naj bo 20 do 25 m dolga. Če nimaš čolna tako, da ti morajo dovajati zrak 
iz brega, pa naj bo cev raje malo daljša.  
Da se cev ne bo mogla sneti s pumpe, jo je treba pričvrstiti s koščkom žice. Še bolje je, če 
imaš za to nalašč narejen varovalni obroček, ki ga natakneš na konec cevi (Najprej deneš 
obroček na nastavek pumpe, nato natakneš cev, potem pa potisneš obroček čez cev.)  
Blizu drugega konca je na cev privezan poldrug meter dolg kos močne vrvi, ki si jo privezuje 
potapljavec okrog prsi tako, da cevi zanesljivo ne more izgubiti.  
Poseben problem je zvijanje cevi, kajti, če jo zložimo v enostaven kolobar, se pri odvijanju, ko 
gremo spet v morje, rada zavozla. Najbolje je, če jo zvijamo “bifilarno”, kakor bi temu rekel 
elektrotehnik. Cev najprej iztegnemo, nato pa prenesemo njen drugi konec k pumpi in ga 
obesimo nanjo (prvi je že tako nanjo privezan). Potem zgrabimo cev kar dvojno in jo tako 
zložimo v kolobar. Sredino cevi, ki nam na zadnje ostane v roki, položimo malo vstran, da se 
ne zameša, in da cev kasneje spet zlahka odvijemo. Zlasti na čolnu se ta način zlaganja dobro 
obnese [31]. 
 
Kuščerjevo pumpo sem podrobno opisal, ker si je s svojo 30-letno domininacijo (v prvotni in 
izpopolnjeni obliki - nargila) v slovenskem športnem potapljanju to tudi zaslužila. Po drugi 
strani pa menim, da bi zaradi svoje enostavnosti in cenenosti predstavljala popestritev 
programov športne vzgoje otrok in mladine. Z montažo druge stopnje hidrostatskega 
regulatorja na dovodno cev ali dihalke za apnejo z izdišnim ventilom pa postane dihanje s 
pomočjo pumpe enostavno (enako kot dihanje s pomočjo avtonomnega potapljaškega aparata) 
in tudi primerno za uporabo pri delu z mladino. 
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Zanimivo je, da so se tudi slušatelji visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani na prvih tečajih 
potapljanja s tehničnimi sredstvi potapljali s Kuščerjevo “pumpo”, z nargilo (pumpo 
nadomešča nizkotlačni kompresor, namesto cevi pa ima potapljač v ustih regulator dihanja) in 
z avtonomnim potapljaškim aparatom. 
 
 
 
2.3 JACQUES - YVES COUSTEAU IN NJEGOVA VLOGA PRI RAZVOJU 
     AVTONOMNEGA POTAPLJANJA 
 
Včasih lahko mali dogodek povsem spremeni način našega življenja, če imamo srečo, da se 
tega zavedamo, da brez kolebanja zavržemo stari način in smelo hitimo novemu načinu 
življenja nasproti (J. Y. Cousteau) [14]. 
 
 
 
Jacques-Yves Cousteau se je rodil leta 1910 
v St. André de Cubzacu. Šolal se je v New 
Yorku, pomorsko akademijo pa je končal v 
Brestu in postal pomorski artilerijski oficir 
Francoske vojaške mornarice [16]. Umrl je 
25. junija 1997. 
 
 
 
Jacques-Yves Cousteau na svoji ladji Calipso 
in s svojo značilno rdečo čepico 
“Cousteaujevko” na ekspediciji na Aljaski [15].  
 
 
  
 
 
                                                                                                  Slika 17 [15] 
 
Za potapljanje se je navdušil leta 1936, ko si je prvič nadel vodna očala tipa Fernez, ki mu jih 
je na kopališču blizu Toluna posodil njegov prijatelj Philippe Taillez. V svoji knjigi Svet tišine 
Cousteau navaja, da so podobna očala, poleg polinezijskih in japonskih lovcev na bisere že v 
16. stoletju uporabljali v Sredozemskem morju nabiralci koral. V vodi globine enega metra je 
prvič užival v podmorskem svetu [13]. 
 
Z novim prijateljem Taillezom sta začela zbirati podatke o potapljanju in podvodnem 
ribolovu. Dve leti pozneje sta se srečala s Frédérikom Dumasom, ki je veljal za najboljšega 
podvodnega lovca v takratni Franciji. Cousteau, Taillez in Duma so postali nerazdružljivi 
prijatelji. Lovska strast in njihova mladost jih je gnala, da so se potapljali in lovili vse od 
meseca aprila do novembra. Občutljivost na mraz je Cousteauja gnala, da je porabil cele tedne 
za izdelavo ustrezne potapljaške obleke. Sam navaja, da je bil v prvi potapljaški obleki bolj 
podoben Don Kihotu, in da je njegova mokra potapljaška obleka dobila končno podobo šele 
leta 1946 [13], [14]. 
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Cousteau je hotel na vsak način podaljšati bivanje pod vodo in pri tem ohraniti avtonomnost 
gibanja. Angažiral je dva puškarja, ki sta po njegovi zamisli izpopolnila avtonomni aparat na 
zaprti krog. Sprva ga je neslišnost delovanja kisikove naprave navdušila. V dveh poskusih na 
globini 15 do 15,5 m pa je doživel hujšo obliko P. Bertovega efekta zastrupitve s kisikom 
(nezavest). Ko je v spremstvu vojaške misije leta 1945 v Londonu obiskal profesorja 
Haldaneja mlajšega, se mu je ta predstavil: “Haldane, štirikrat nezavesten”, nakar mu je 
odzdravil: “Cousteau, dvakrat nezavesten” [14]. 
 
Cousteau je s svojima prijateljema preizkušal Fernezovo opremo in La Prieurovo avtonomno 
napravo z ročnim doziranjem zraka. Vendar so hoteli nekaj več, hoteli so avtonomno napravo, 
ki bi delovala avtomatično. 
 
Leta 1939 je Cousteau predlagal svojim nadrejenim ustanovitev enote avtonomnih 
potapljačev za vojaške potrebe. Napoved vojne je realizacijo programa prestavila na leto 
1945. Leta 1940 je bil dodeljen h kontrašpijonažni službi v Marseju. S prijatelji, ki jih je 
poklical, je s pomočjo Fernezove potapljaške naprave rešil iz objema verig zavezniško 
vojaško ladjo. Koncem leta 1942 je bil premeščen za pomočnika mornariškega atašeja v 
Lizbono. Zaradi splošne kapitulacije Francije je bil ukaz razveljavljen [14].  
 
Ta dogodek je zopet povezal tri prijatelje iz prvih dni, ki so nadaljevali z raziskovanjem in 
snovanjem načrtov za izpopolnitev avtonomne potapljaške opreme. Tako se je decembra leta 
1942 srečal v Parizu z Gagnajem, inženirjem v tovarni za industrijsko pridobivanje plinov. Ko 
je Gagnaju pripovedoval o težavah, ki jih je imel pri poskusih, ga je Gagna prekinil in mu 
pokazal malo napravo iz bakelita rekoč: “To potrebujete!” Majhna naprava iz bakelita je 
predstavljala ventil za dovajanje zraka v bencinski motor, ki jo je zaradi vse večjega 
pomanjkanja bencina skonstruiral Gagna. Že v nekaj tednih je bila Gagnajeva naprava 
(enostopenjski hidrostatični regulator) prilagojena za dihanje pod vodo. Nad prvim poskusom 
z novo napravo je bil Cousteau razočaran. Naprava je delovala dobro le v horizontalnem 
položaju potapljača. V vertikalnem položaju je iz regulatorja uhajal zrak. Pomanjkljivosti 
dihalne naprave so rešili z dodatkom še ene (izdišne; op. avtor) rebraste cevi. Veliki trenutek 
se je zgodil 19. junija 1943. Cousteau se je s tremi povezanimi jeklenkami napolnjenimi na 
150 barov z zrakom in novim regulatorjem prvič potopil do globine 18 m in iz morja prinesel 
ducat rakov za večerjo [13].  
 
Leta 1943 je Cousteau skupaj z Dumasom in  Taillezom opravil okrog 500 potopov, najprej 
do globine 30, nakar celo do 40 m. Dumas se je istega leta potopil na globino 62 m in pri tem 
prvi izmed skupine doživel dušikovo narkozo, ki jo je Cousteau poimenoval pijanost velikih 
globin. Med potapljanjem je Cousteau posnel celo vrsto filmskih zapisov [14]. 
 
Po koncu nemške okupacije je bil Cousteau premeščen na kopno. Z odločitvijo vojaških 
oblasti se kljub obljubljenemu napredovanju ni strinjal. Odpeljal se je v Pariz, kjer je svoje 
predpostavljene navdušil s filmskimi posnetki, kjer se Dumas in Taillez potapljata 30 m 
globoko na potopljeni ladji. Sledil je preklic prvotnega ukaza in ukaz o ustanovitvi enote 
avtonomnih potapljačev v Tolunu. Poveljstvo nad enoto je prevzel Taillez, ki je bil po činu 
višji od Cousteauja. K sodelovanju sta povabila Dumasa, ki je bil civil. Enota si je nadela ime: 
“Skupina za podvodna raziskovanja”. Iz vrst mornariških častnikov, ki so bili hkrati tudi 
odlični podvodni lovci, so začeli šolati nove potapljače. Najboljše potapljače, ki so jih 
izšolali, so vključili v program podvodnih raziskav v letu 1947. Temeljito so se lotili 
raziskovanja pijanosti velikih globin, kot so dušikovo narkozo od leta 1943 imenovali sami. 
Na vrv, ob kateri so se potapljali, so na vsakih 5 m privezali belo tablo s “tintnim” 
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svinčnikom. Na table so potapljači zapisovali stavek in se pod njim podpisali. Najprej so 
izvedli poskus na globino 65 m, ki so ga vsi (bilo jih je 6) uspešno prestali. Junija leta 1947 so 
opravili preizkus na globini 90 m. Cousteau je na 80 m zapisal “Dušik je ogaben”, na 90 m se 
je lahko le še podpisal. Pri vračanju proti površini se je v popolnosti obvladal šele takrat, ko je 
bil na 70 m globine. Po vrnitvi na površino je kljub dekompresijskemu postanku na 6 in 3 
metrih čutil rahle bolečine v sklepih. Philippe Taillez je imel še dva dni po potopu močan 
glavobol (zastrupitev z ogljikovim dioksidom; op. avtor). Dumas je čutil bolečine v mišicah 
in srbenje na koži še nekaj ur po potopu. Fargues ni čutil nobenih posledic in je trdil, da bi na 
globini 90 m lahko opravil tudi kakšno lažje delo. Nobeden iz skupine (na 90 m se je spustilo 
5 potapljačev) na zadnjo tablo ni uspel zapisati niti preprostega stavka. Kot opisuje Cousteau, 
so s poizkusi zaradi nadaljnjega raziskovanja globinske pijanosti morali nadaljevati. Skrbno 
so se pripravljali za naslednji podvig, ki so ga planirali na globini 120 m. Prvemu mojstru 
inštruktorju Morisu Farguesu je tudi zaradi zelo uspešnega preskusa na 90 m pripadla čast, da 
prvi poskusi. Čez nekaj časa so opazili, da na površino ne prihajajo mehurčki. Reševalni 
potapljač se je takoj spustil do globine 50 m, kjer se je srečal s Farguesom, ki so ga za vrv za 
označevanje globine, za katero se je držal, vlekli proti površini[14]. V ustih ni imel 
regulatorja. Na površini so takoj pričeli z oživljanjem, ki pa je bilo neuspešno [14]. 
 
V svoji knjigi Svet tišine Cousteau opisuje, da jih je Farguesova smrt prepričala, da je skrajna 
meja, do koder se potapljač lahko potaplja s stisnjenim zrakom, 90 m. Cousteau je takrat 
predlagal, da je zgornja meja potapljanja za amaterje 40 m, za profesionalce pa od 45 do 65 
m. Na 90 m pa se lahko za kratek čas potopijo le specialisti [13]. 
 
Še leta 1947 se je Dumas lotil temeljite priprave učnega načrta za inštruktorje. Pripravil je 
obsežen program teoretičnih predavanj in praktičnih vaj. V programu tri tedenskega 
izobraževanja so si tečajniki pridobili inštruktorske nazive. Cousteau opisuje, da so 
udeleženci tečaja v treh tednih osvojili znanje, za katerega so se morali sami mučiti celo 
desetletje. Praktične vaje, ki jih je Dumas vključil v učni program, so desetletja dominirale v 
šolskem programu potapljačev. Veliko vaj je v programih potapljaških šol tudi danes. Prvega 
tujega inštruktorja so izšolali leta 1948 [14]. 
 
Leta 1948 je Cousteau sodeloval pri neuspešnem poskusu prof. Piccarda pri doseganju 
rekordne globine z batiskafom na 4000 m. Kasneje je predpostavljene v Francoski mornarici 
prepričal, da so pod Piccardovim vodstvom in sporazumno z Belgijskim narodnim skladom za 
znanstvena raziskovanja (Fond National Belge de la Recherche Scientifique) začeli  graditi 
lasten batiskaf FNRS 3, s katerim se je Cousteau leta 1954 spustil na 1200 m. Istega leta so s 
tem batiskafom dosegli do tedaj rekordno globino 4000 m [16]. Preden je bil batiskaf FNRS 3 
zgrajen, je Piccard zapustil ekipo, ki je gradila batiskaf in začel v Italiji s finančno pomočjo 
Italijanov in Švicarjev graditi batiskaf Trst [42], s katerim je leta 1960 dosegel rekordno 
globino 11000 m [40]. 
 
Leta 1953 je Cousteau napisal svoje prvo poljudno znanstveno delo ”Svet tišine”, ki je bilo 
takoj priznano kot vrhunec opisovanja “čudes” in nepoznanega sveta morskih globin. Knjiga 
je bila prevedena v 22 tujih jezikov. Samo v angleškem prevodu je bilo prodanih več kot 
3.000.000 izvodov. Leta 1944 se je seznanil in spoprijateljil z ameriškim pisateljem Jamesom 
Duganom, ki je po ogledu filma “Épaves” (Potopljene ladje), kjer je prvič videl Cousteaujevo 
napravo, navdušen poiskal Cousteauja. Cousteaujev film z naslovom “Svet tišine”, za 
katerega je napisal scenarij James Dugan je leta 1956 v Kanu osvojil prvo nagrado in leta 
1957 nagrado Filmske akademije [16]. Skupaj z Jamesom Duganom, ameriškim pisateljem, ki 
je sodeloval na njegovih znanstveno-fantastičnih ekspedicijah s Calypsom, je napisal svojo 
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drugo knjigo “Živo morje” (The Living Sea) [16]. Cousteau je napisal pozneje še vrsto drugih 
del o potovanjih in proučevanjih s svojo raziskovalno ladjo Calypso. 
 
Cousteaujev prvi film “Épaves” (Potopljene ladje), še bolj pa njegova prva knjiga in film z 
istim naslovom “Svet tišine”, so med ljudmi spodbudili izredno navdušenje in zanimanje za 
avtonomno potapljanje. Zanimanju ljudi za avtonomno potapljanje je sledila industrija, ki je 
začela proizvajati potapljaško opremo tudi za športno potapljanje.  
 
S finančno pomočjo prijateljev je Cousteau na Malti kupil ladjo Calypso, ki je bila dolga več 
kot štirideset metrov in težka 360 ton. Ladja Calypso je bila zgrajena leta 1942 v ZDA za 
potrebe angleške kraljeve mornarice. Calypsov trup je bil narejen iz lesa in je ustrezal vsem 
Cousteaujevim načrtom. Preureditev Calypsa je trajala do leta 1951, ko je Cousteau prvič 
odplul na Rdeče morje. Na svoje znanstveno raziskovalne ekspedicije z ladjo Calypso je 
Cousteau povabil najbolj uveljavljene znanstvenike s področja oceanografije, biologije, 
fizike, fiziologije in fotografije [16]. 
 
Težišče Coausteaujevega delovanja po letu 1951 je bilo usmerjeno v proučevanje 
oceanografije in morskega življenja v podvodnem svetu. Leta 1954 se je spustil z batiskafom 
FNRS 2, ki so ga po Picardovih načrtih zgradili v Franciji, na globino 1200 m [16]. 
Sodelovanje pri Picardovem načrtu leta 1948 in projektu FNRS 3 v letih od 1949 do 1954 v 
Franciji je pripomoglo, da je Cousteau uresničil svoj dolgoletni sen: zgraditev mini 
podmornice za velike globine.  
 
Leta 1957 je bila zgrajena njegova prva mini podmornica Podvodni krožnik (DS 1), prirejena 
za velike globine - do 300 m. Pri testiranju vzdržljivosti podmornice (brez posadke) so jo 
zaradi pretrganja žične vrvi (pri vlečenju na površino) izgubili na 600 m globine. Z natančnim 
pregledom ehogramov so ugotovili, da leži podvodni krožnik 1 nepoškodovan na dnu. Leta 
1959 je bila zgrajena druga mini podmornica DS 2. Po velikem število poskusov se je DS 2 
leta 1960 s Cousteaujem in Falcom, ki jo je upravljal od vsega začetka, spustila v zalivu 
Ajaccia na Korziki na poskusni potop na globino 300 m [16]. 
 
Leta 1957 je Cousteau zapustil Francosko vojno mornarico in postal direktor Francoskega 
oceanografskega inštituta ter upravitelj oceanografskega muzeja (Hram morja) v Monaku. 
Kot direktor oceanografskega inštituta in upravitelj muzeja je leta 1959 s premišljeno akcijo 
preprečil masovno odlaganje jedrskih odpadkov v Sredozemsko morje [16].   
 
Leta 1962 je s potapljačema Falcom in Weslyjem lotil novega poizkusa, 7-dnevnega bivanja v 
potapljaški postaji na globini 10 m. Potapljača sta skozi vhod na dnu podvodnega prebivališča 
odhajala vsak dan na pet urno delo, s pomočjo avtonomnega aparata na stisnjen zrak in sicer 
na globino 20 m. V potapljaško postajo se je dvakrat dnevno spustila tudi zdravniška ekipa, ki 
je na potapljačih opravila vrsto najrazličnejših preiskav. Po sedmih dneh bivanja in dela pod 
vodo sta potapljača po dve-urnem vdihovanju 80-odstotne mešanice kisika in 20-odstotnega 
dušika brez dekompresijskega postanka izplavala na površino [16].  
 
Cousteaujeva rešitev prihajanja in odhajanja v podvodno prebivališče [16], dokazi Bonda, 
Cousteaua in Linka o možnosti dela in bivanja pod vodo v popolni zasičenosti z inertnimi 
plini [22] in uspešen poskus Švicarja Hansa Kellerja z avtonomno opremo in ustreznimi 
plinskimi mešanicami na 160 m in 300 m globine [34], [31], so dali nov zagon raziskovanju 
saturacijskega potapljanja. 
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Ob poskusu Falca in Weslyja je Cousteau zapisal: “Bit mojega življenjskega dela je bila 
osvoboditi človeka od suženjstva morski površini, omogočiti mu da zapusti naravno okolje, da 
diha v elementu, v katerem se dihati ne da in da se prilagaja neprestano vse večjemu tlaku. In 
nisem šel samo za tem, da človeka pošljem dol, ampak da mu pomagam, da se tam prilagodi, 
raziskuje, vzdržuje in preživi in da se uči. Sedaj je človek začel živeti v morju, od morja in za 
morje v osebah teh dveh ljudi, ki se enostavno ne ozirata name. Zavidam jima in spopade me 
tesnoba. Ustvarjati so se začeli novi ljudje in jaz jim nisem pripadal”[16].  
 
Cousteau v svoji knjigi Svet tišine opisuje, da so ga prvi potopi očarali in vzbudili željo, ki je 
ni bilo mogoče več zaustaviti. Najprej je njega in prijatelje navdušil lov, sledil je zbiralski 
motiv, motiv konstruiranja sodobnega avtonomnega aparata, nato študij potapljaške 
fiziologije in na koncu je prevladal oceanografski in naravovarstveni motiv [13]. 
 
Leta 1963 je bil v Parizu ustanovljen CMAS (Confederation Mondiale des Activites 
Subaquatiques), katerega prvi predsednik je postal Jacques-Yeas Cousteau [16]. CMAS je 
prevzel program šolanja kadrov, ki ga je sestavil Dumas. Prav tako je v okviru športnega 
komiteja združil tekmovalno dejavnost na področju potapljanja ( podvodna orientacija, 
hitrostno plavanje s plavutmi, podvodni hokej). Ob ustanovitvi se je v CMAS včlanila tudi 
Zveza za športni ribolov na morju in podvodne aktivnosti FNRJ [41], katere sedež je bil takrat 
na Reki. Zveza je bila tudi članica Internacionalne konfederacije za športni ribolov (CIPS) s 
sedežem na Dunaju [41].  
 
Josip Matuljaš je v predstavitvi avtorjev knjige “Živo Morje” zapisal: “Jacques-Yves 
Cousteau je pogumni pomorščak, raziskovalec, potapljač, znanstvenik in najbolj znani 
oceanograf našega stoletja, proslavljen pisec, snematelj najčudovitejših filmov o podvodnem 
svetu praktično iz vseh morij in oceanov, pionir mnogih naprav, instrumentov, podvodnih vozil 
in prebivališč in drugih tehničnih iznajdb, dobitnik je mnogih evropskih in izvenevropskih 
nagrad, predsednik World Underwater Federation (Svetovna zveza potapljačev), svetovne 
organizacije, ki predstavlja 2 milijona in 250 tisoč samostojnih potapljačev, upravitelj 
“Hrama morja” in direktor Francoskega oceanografskega inštituta. Postal je 
najpopularnejša osebnost sveta - prava legenda, njegova raziskovalna ladja Calypso, ki je 
dobila ime po nimfi, ki je pričakala Odiseja na otoku Itaki, je postala enako slavna na vseh 
paralelah in meridianih kot njen Commandant”[16]. 
 
Hitra popularizacija potapljanja in razvoj sodobne potapljaške opreme sta narekovala 
ustanovitev vse več potapljaških šol. Največ potapljaških šol je bilo ustanovljenih v ZDA, od 
koder so se razširile po vsem svetu. Na naših tleh je bila do leta 1991 prisotna jugoslovanska 
šola potapljanja, v kateri je dominiral program, ki ga je leta 1947 sestavil Frédérik Dumas. 
Leta 1991 je SPZ prevzela izobraževalni program CMAS-a, ki je od svojega nastanka doživel 
vrsto sprememb, predvsem v opustitvi nevarnih vaj. Leta 1993 se v Sloveniji pojavi PADI, 
leta 1995 SSI in leta 1996 UDI. Na skupščini Slovenske Potapljaške zveze je bilo v zvezo 
sprejeto novo potapljaško društvo Vodnjan, katerega glavna naloga je ukvarjanje s 
potapljanjem invalidov. Prikazan je bil tudi kratek film HSA (Handicapped Scuba Association 
- Filipe Cousteau) o programu poučevanja invalidov. 
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