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DÁMSKÉ KOMPENZÁTORY VZTLAKU 
 

Čtyři nové modely určené pro ženy 
 
Začneme konstatováním, které je zcela jasné: Ženy se liší od mužů. Proto, když jsme se rozhodli 
otestovat několik nových dámských kompenzátorů, tak bylo jasné, že náš obvyklý tým testovacích 
potápěčů složený většinou z mužů nebude vhodný. A tak jsme shromáždili skupinu testovacích potápěčů 
složených výhradně z žen, většinou divemastrů a potápěčských instruktorek, aby měly hodně zkušeností 
ve vodě a také zkušenosti s tím, jakým obtížím dámy - potápěčky čelí při hledání toho správného 
kompenzátoru. 
 
Roky testování potápěčského vybavení ukázaly jako obecné pravidlo, že ženy jsou mnohem kritičtější 
k nedostatkům než muži. Pokud se nad tím zamyslíte, tak to dává smysl. Pokud vybavení perfektně 
nesedí nebo nefunguje, tak muži díky své velikosti a síle často některé nedostatky „přemůžou“. 
 
Ale fyzicky menší ženy si tento luxus nemůžou dovolit, takže je pro ně daleko důležitější, že jejich 
výbava je perfektní. Například, kompenzátor bez něčeho tak jednoduchého jako je rukojeť není žádný 
problém pro velkého muže, ale pro drobnou dívku je to velký nedostatek. Nebo kompenzátor, který 
dobře nedrží na zádech nebo se na něm pohybuje láhev může pro potápěčku znamenat, že spotřebuje 
všechnu energii pod vodou na udržení stability. Kdokoliv tento případ někdy zažil, tak ví, že takové 
potápění není vůbec žádná legrace. 
 
Když jsme viděli vážnost s jakou se testovací tým zhostil svého úkolu, tak jsme se jim radši klidili 
z cesty a nechali je pracovat. Mezitím jsme změřili několik objektivních údajů - vlastní vztlak, zdvih a 
průtok ventilů. 
 
Test vlastního vztlaku 
 
V potápění se vše točí okolo neutrálního vztlaku. Čím menší vztlak máte ve výstroji, tím méně zátěže 
potřebujete, abyste ho vyrovnali. Nejvíce vztlaku v potápěčské výstroji má hned po obleku 
kompenzátor. Proto vždy při testování kompenzátoru měříme jeho vlastní vztlak. 
 
Kompenzátor ponoříme do testovacího bazénu a skrz ventily vypustíme všechen vzduch. Poté se nechá 
kompenzátor pod vodou usadit, aby mohl uniknout zachycený vzduch. Potom se kompenzátorem otáčí a 
různě manipuluje a jsou opakovaně otevírány ventily, dokud není jisté, že byl vypuzen opravdu všechen 
vzduch. Potom je kompenzátor uvolněn. Pokud začne stoupat k hladině, tak pečlivě přidáváme zátěž až 
dosáhneme bodu s neutrálním vztlakem. Následující tabulka udává množství zátěže potřebné pro 
dosažení neutrálního vztlaku. 
 
Výsledky testu vlastního vztlaku SGR 
 

Žádné Méně než 450g 
(1 libra) 

450-900g           
(1-2 libry) 

900-1350g         
(2 – 3 libry) 

Více než 1350g  
(3 lbs) 

  Aqua Lung Libra Aqua Lung Lotus 
i3 (0,59 kg)     

    Mares Hybrid 
SheDives 

Tusa Selene II 
(0,9 kg)     
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Test průtoku ventilů 
 
Představte si, že v hloubce 24 metrů si chcete pomocí inflátoru přifouknout trochu vzduchu do 
kompenzátoru a napouštěcí tlačítko zůstane zaseknuté v otevřené pozici. Který výpustný ventil vám 
zajistí, že se váš kompenzátor zcela nenafoukne a nevystřelí vás na hladinu? Odpověď na tuto otázku 
dává test průtoku ventilů SGR. 
 
Test začíná tak, že je kompenzátor umístěn do pozice hlavou vzhůru jako při běžném výstupu. 
Kompenzátor je zcela vypuštěn a zatížen závažím o hmotnosti 20% zdvihu udávaného výrobcem. Poté 
aktivujeme napouštěcí ventil na 20 vteřin a zároveň jeden z výpustných ventilů. Po 20 vteřinách 
zkontrolujeme kompenzátor, jestli má i nadále negativní vztlak. Pokud ano, tak to znamená, že výpustný 
ventil je schopen držet tempo s napouštěcím ventilem nebo dokonce vypouštět rychleji. Pokud ne, tak je 
jasné, že výpustný ventil nestačí. 
 
Předpisy vyžadují, aby alespoň jeden z výpustných ventilů v pozici hlavou vzhůru byl schopen držet 
krok s napouštěcím systémem. Všechny testované kompenzátory tuto podmínku splnily. Poznámka: 
Opakované testy potvrzují, že nejúčinnější výpustný ventil při zaseknutí napouštění je pravý ramenní 
ventil. 
 
Výsledku testu průtoku ventilů 
 

  

Výpustné tlačítko 
inflátoru 

drženého nad 
hlavou 

Výpustný ventil 
aktivovaný 

zatáhnutím za 
inflátor 

Alternativní 
výpustný ventil 

na pravém 
ramenu 

Další možnosti 
vypouštění 

kompenzátoru 

Aqua Lung Libra Ano Ano Ano Není 

Aqua Lung Lotus 
i3 Není* Není* Ne Není 

Mares Hybrid 
SheDives Ano Ano Ano Není 

Tusa Selene II Ano Ano Ano Ano (APA) 

 
* U kompenzátoru Lotus i3 nelze provést standardní test průtoku ventilů, protože systém používá 
k napouštění i vypouštění stejnou páčku systému i3. 
 
Jakmile byla za námi tato laboratorní část testů, tak jsme ostatní testy rozdělili do dvou fází s dvěma 
potápěčskými týmy: první tým testoval kompenzátory ve velkém slaném bazénu a druhý tým se potápěl 
na ostrově Anacapa. 
 
V obou fázích byly kompenzátory hodnoceny ve 23 kategoriích jako např. jednoduchost ustrojení, 
stabilita v hloubce, výkon ventilů nebo efektivita zátěžového systému. Body se udělovaly na škále 1 - 
10, 1 nejhorší a 10 nejlepší, 5 znamenalo „dobré“. Hodnocení bylo doplněno komentářem potápěček. 
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Výsledky testu 
 

  
Aqua 
Lung 
Libra 

Aqua 
Lung 

Lotus i3 

Mares 
Hybrid 

SheDives 

Tusa 
Selene II 

Výbava a montáž 7 8 7 7 
Nastavení ramenních popruhů 8 8 6 6 
Nastavení pasu 7 7 5 6 
Nastavení hrudního pásku 6 7 6 5 
Celkový komfort 7 9 7 6 
Vkládání zátěže - kompenzátor není na těle 8 8 6 5 
Vkládání zátěže - kompenzátor na těle 8 8 5 4 
Stabilita v hloubce 7 9 7 7 
D-kroužky: dostupnost 4 6 7 6 
D-kroužky: použitelnost 4 6 7 6 
Kapsy: dostupnost 6 5 6 9 
Kapsy: objem 6 5 7 10 
Kapsy: uzavírání 7 7 8 7 
Inflátor: napouštění 8 9 7 8 
Inflátor: vypouštění 8 9 7 8 
Inflátor: napouštění pusou 6 8 7 6 
Inflátor: vypouštění tahem za inflátor 8 nemá 6 8 
Použití pravého ramenního ventilu 7 7 8 7 
Použití zadního dolního ventilu 5 nemá 5 6 
Pozice na hladině 6 6 7 8 
Svírání těla kompenzátorem 8 8 5 4 
Vyjmutí zátěže 8 8 7 7 
Ovládání zátěže po vyjmutí 8 8 7 7 
 Průměrné hodnocení 6,83 7,43 6,52 6,65 
 
Zatímco testovací tým pracoval, zapisoval hodnocení a komentáře, tak tým SGR pomáhal organizovat 
velikosti, zaznamenávat hodnocení a nabízel občerstvení. Zde jsou výsledky snahy testovacího týmu. 
 

RECENZE DÁMSKÝCH KOMPENZÁTORŮ 
 
Recenze jsou uvedeny v abecedním pořadí podle výrobce. Vítěze tohoto testu najdete až dole pod 
recenzemi. 
 

AQUA LUNG LIBRA 
Starý oblíbenec se dočkal nového zpracování 

 
Na první pohled 
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Styl: Zadní napouštění. Záruka: 2 roky. Vyrobeno v: Mexiku. Váha (velikost M): 3,1kg. Velikosti: 3 (s-
ml). Zdvih: 13,5-18kg. Kapsy/zavírání: 1/zip. Backpack: pevný. Popruhy na lahev: 1. Integrovaný 
zátěžový systém: Mechanický. Kapacita zátěže: 9kg odhoditelná, 4,5kg pevná. Držadlo: Ano (měkké). 
Popruh na nastavení pozice lahve: Ne (držadlo slouží jako popruh na nastavení pozice lahve). Přídavné 
výpustné ventily: 2.  
 
Libra je dámská verze kompenzátoru Balance, liší se kratším trupem a menším zádovou deskou, má 2 
D-kroužky z nerez oceli (namísto 3), odnímatelný hrudní pásek a barevná provedení jsou černo-růžová a 
černo-šedá. Poprvé byla Libra představena v roce 1998 a nyní byla přepracována. Systém integrované 
zátěže byl nahrazen nejnovějším Surelock II, staré ventily se změnily na nové nízko-profilové ploché 
ventily a plastové přezky Tri-loader na popruzích jsou nyní z nerez oceli. Nová Libra má také systém 
SLS, což je polokruhová výstelka široká cca 8cm umístěná mezi zádovou deskou a podložkou, která 
vyplňuje volný prostor vzniklý při sednutí si lahve. Tím je docíleno lepší podpory lahve a zároveň se 
velmi zvyšuje pohodlí uživatele. 
 
Vlastnosti 
Měkké držadlo, které slouží zároveň k nastavení pozice lahve usnadňuje připevnění kompenzátoru na 
lahev. Ramenní otočné přezky umožňují popruhům najít si nejlepší pozici pod pažemi. Nastavení 
popruhu kolem pasu je opravdu velmi uživatelsky příjemné. Oba konce popruhu procházejí vpředu 
sponkami a poté zpět směrem ke středové ose, což umožňuje jednodušší a účinnější dotažení, protože 
utahujete směrem od těla. 
 
Při testech ve vodě získala Libra nadprůměrné skóre díky skvělému pohodlí v hloubkách a stabilitě. 
Standardní inflátor Powerline a nízko-profilové ploché ventily poskytují dokonalou kontrolu vztlaku, 
tlačítka jsou citlivá a výpustný ventil ovládaný tahem za inflátor nevyžaduje velkou sílu. Inflátor je 
kompaktní a dobře tvarovaný pro menší ruce. Systém zátěže SureLock II předčil všechny ostatní 
zátěžové systémy. Testující si zamilovali snadný způsob vkládání zátěže, když mají kompenzátor na 
sobě, o vyndání a celkovém ovládání zátěží ani nemluvě. 
 
Libra má jednu dvoustupňovou kapsu na příslušenství. Na uchování menších věcí je hlavní oddíl na zip 
a když potřebujete více místa, tak se kapsa rozvine na spodní straně a prostor se tak dvakrát zvětší. 
 
Testující potápěčky měly pár menších poznámek. Táhla na vzdálených výpustných ventilech byla trochu 
malá a hůře se uchopovala v rukavicích. Otočné přezky ramenních popruhů sice velmi dobře řeší vedení 
popruhů, ale jejich rychlé rozepnutí v rukavicích bylo náročnější. Všechny testující se shodly, že dva D-
kroužky nejsou mnoho. 
 
Sečteno - podtrženo 
Pro potápěčky, které mají v oblibě zadní napouštění a zároveň požadují plný komfort a vybavení je 
Libra volba, kterou těžko něco předčí. Již dlouhá léta je Libra favoritem mezi dámskými kompenzátory 
a tato nová verze s mnoha vylepšeními je ještě lepší. 
 

AQUA LUNG LOTUS i3 
Zcela nový začátek 

 
Na první pohled 
Styl: Zadní napouštění.Záruka: 2 roky. Vyrobeno v: Mexiku. Váha (velikost M): 3,34kg. Velikosti: 3 
(xs/s-ml). Zdvih: 15,8-18kg. Kapsy/zavírání: 1/zip, 1/suchý zip. Backpack: Středně tvrdý. Popruhy na 
lahev: 1. Integrovaný zátěžový systém: Mechanický. Kapacita zátěže: 9kg odhoditelná, 4,5kg pevná. 
Držadlo: Ne (nahrazeno páskem pro nastavení pozice lahve). Popruh na nastavení pozice lahve: Ano. 
Přídavné výpustné ventily: 2. 
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Lotus i3 je dámská verze kompenzátoru Aqua Lung Dimension i3 (recenzi můžete najít v archivu Wet-
Tested na www.scubagearreports.com). Podle očekávání má Lotus i3 kratší trup, jinak tvarované 
ramenní popruhy, spodní část je uzpůsobená pohodlnému dosednutí na boky a v barevném provedení 
jsou růžové doplňky. Lotus i3 je průlomový kompenzátor v několika ohledech. První a nejdůležitější je 
systém ovládání vztlaku i3, který nahrazuje tradiční inflátor s vrapovou hadicí ovládaný tlačítky. Tato 
páčka je spojena se dvěma nízko-profilovými jednocestnými výpustnými ventily. Zvednutím páčky 
napouštíte do kompenzátoru vzduch a stlačením dolů vypouštíte. Tato technologie aktivuje oba výpustné 
ventily najednou, takže vztlak můžete ovládat v jakékoliv pozici. Další je systém popruhů Wrapture, 
který připojuje ramenní popruhy ke středně tvrdému panelu podporujícímu dolní část zad. K tomuto 
panelu je připevněn ultratenký backplate. Celý systém doplňuje popruh na láhev umístěný v dolní části 
backpacku a nastavitelný pásek na ventil. 
 
Vlastnosti 
Testujícím potápěčkám trvalo jen pár minut, aby vyměnily klasický inflátor za i3, který byl vyhlášen 
nejefektivnějším, uživatelsky nejpřívětivějším a nejjednodušším napouštěcím systémem. Dokonce i 
orální inflátor, který se skládá na levé rameno a běžně se používá pouze v nouzovém případě, byl 
oceněn jako jednodušší způsob manuálního nafouknutí kompenzátoru, než u tradičního inflátoru. 
Jedinou menší připomínkou k systému i3 bylo, že výpustný ventil na pravém rameně by mohl mít větší 
táhlo pro lepší uchopení v rukavicích. 
 
Systém Wrapture také předčil očekávání i u potápěček s krátkou lahví. Hlavní popruh drží lahev dole a 
nastavitelný pásek zajišťuje lahev nahoře. Tento systém s dvojí bezpečností drží lahev zcela pevně a 
poskytuje skvělou stabilitu v hloubce. Systém Wrapture také umožňuje prostrčení LP hadice k inflátoru 
i3 a HP hadice manometru skrz vzduchový vak dopředu, což napomáhá organizaci hadic a zlepšuje 
hydrodynamiku potápěče. 
 
Lotus i3 má stejný systém nastavení popruhu kolem pasu jako Libra, který činí tuto operaci tak snadnou, 
jak je to jen možné. To samé platí pro nastavení ramenních popruhů, které si díky otočné přezce sami 
nejdou nejlepší cestu pod paží. Hrudní pásek nabízí 7 vertikálních pozic, takže všechny testovací 
potápěčky byly schopné najít polohu, která odpovídala jejich trupu. 
 
Neoprenem vyztužený límec a pěnové polstrování v bederní oblasti společně se skálopevným upnutím 
lahve dosáhly u kompenzátoru Lotus i3 pohodlí a stability v hloubce, které žádný další nepřekonal. 
Zátěžový systém SureLock II také dominoval celému testování, jak při vkládání tak při vyjmutí 
zátěžových kapes. Testovací potápěčky si také zamilovali kapsy na octopus a na konzoli, které vyřešili 
problém „vlajících“ hadic. Některé potápěčky poznamenaly, že dva ze čtyř D-kroužků jsou umístěny 
příliš vysoko na ramenech, ale jiné tyto D-kroužky považovaly za zbytečné díky kapsám na octopus a 
konzoli. 
 
Lotus i3 má dvě kapsy: malou kapsu na zip a velkou rozvinovací. Menší kapsa je snadno přístupná, ale 
její objem trošku trpí objemem zátěžových kapes. Nicméně rozvinovací kapsa poskytuje velkou 
přepravní kapacitu. 
 
Sečteno - podtrženo 
Lotus i3 dobře vypadá a jeho designové inovace jsou svěží a mají budoucnost. Jen těžko byste hledali 
systém popruhů, který pracuje tak perfektně jako Wrapture. Systém i3 je velmi účinný a zažijete s ním 
plno legrace. V kombinaci se stabilitou, pohodlím a mnoha dalšími „vychytávkami“ je jasné proč tento 
kompenzátor ovládl tento test. 
 

VÝSLEDKY TESTU SGR 
Po sečtení všech hlasů bylo jasné, že vítězem testu se stal Aqua Lung Lotus i3. Na první místo ho 
dosadily všechny testovací potápěčky. Kompenzátor je pohodlný, stabilní a má skvělý systém 
integrované zátěže, ale co ho činí unikátním je systém napouštění i3 - testovací potápěčky si ho prostě 

http://www.scubagearreports.com
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zamilovaly. Na pěkném druhém místě se umístila Aqua Lung Libra, která přesvědčila svou funkčností, 
pohodlím a tím, jak snadno se používá. Na třetím místě se společně umístily Mares Hybrid SheDives a 
Tusa Selene II. 


