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OTÁZKA: ( alois ) Jak vam bylo, kdyz jste zjistil, ze pan Zich je mrtvy? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:06 ) Smutno. Dlouho jsem si neuvědomoval, že je Karel Zich mrtvý. Resuscitace 
probíhala cca hodinu a půl. Z toho asi 15 minut na hladině moře, dalších hodinu 15 minut na palubě lodi, až poté 
lékařka konstatovala smrt. 

 

OTÁZKA: ( sarka matyasova ) Dobrý den, řekl jste, že se venku určovala příčina smrti..prosím Vás jak, když v našem tisku 
je uvedeno, že měl na sobě pan Zich neopren? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:07 ) Není docela pravda, že pan Zich měl na sobě neoprén. Během resuscitace jsme mu 
neoprénový oblek kompletně rozřezali tak, abychom mohli provádět masáž srdce. Příčinu smrti určil místní lékař v 
přístavu Porto Vecchio pouze na základě vizuální prohlídky. 

 

OTÁZKA: ( ffranta ) Kazdy, kdo se chce potapet, musi mit potvrzeni, ze je zdravy. Mel ho i pan Zich? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:10 ) Nemusí mít potvrzení. Před zahájením potápěčského kurzu každý vyplňuje 
lékařský dotazník, kde jsou otázky týkající se jeho zdraví. Pokud účastník prohlásí, že je zcela zdráv, není potřeba 
lékařské prohlídky. Pokud v některé z položek uvede, že není něco zcela v pořádku, vyžadujeme prohlídku u 
konkrétního specialisty. Pan Zich před zahájením kurzu i přes prohlášení, že je zcela zdráv, prohlídku absolvoval, 
stejně tak jako absolvoval prohlídku před odjezdem na Korsiku. 

 

OTÁZKA: ( Zuzana Krizova ) Vazeny pane Hertl, iformujete uchazece o potapecsky prukaz o tom, ze existuji skryte 
zdravotni potize napr. srdecni vady, ktere se mohou projevit az v extremnich podminkach? A ze je tedy pred zacatkem 
kursu nezbytne nutna celkova zdravotni prohlidka. Predem Vam dekuji za Vasi odpoved. Zuzana Krizova Tübingen 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:12 ) Každému prohlídku doporučíme, avšak některá onemocnění běžná prohlídka 
neodhalí. Pan Karel Zich absolvoval před odjezdem na Korsiku poměrně podrobné lékařské vyšetření, jehož 
výsledkem bylo, že je zcela zdráv. 

 

OTÁZKA: ( Monika ) Co je pravdy na tvrzení Vašich dřívějších zákazníků, že Vaše kurzy nejsou bezpečné, že se zákazníci 
cítili ohroženi na zdraví? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:16 ) Skutečně se jednalo o jednoho z našich dřívějších klientů, který uvedl v Blesku 
informace o průběhu jednoho z ponorů. Není však pravda, že jsem byl jeho instruktorem (tím jsem od roku 2003), 
stejně tak jako není pravda, že kurz, který absolvoval by byl proveden v rozporu se standarty potápěčské asociace. 
Celý článek byl koncipován tak, aby vznikla senzace. Nechápu důvody pana Zavadila, proč v tisku lhal. 

 

OTÁZKA: ( ) Je v současné době potřeba pro získání potapěčského průkazu zdravotní prohlídka u lékaře? Třeba pro 
parašutisty je tato prohlídka nezbytná. 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:16 ) Už jsem odpovídal. 

 

OTÁZKA: ( ) Jan Hedmeg Jak vnímáte přístup francouzských patologů k osobě zesnulého? Má smysl stěžovat si na 
patřičných úřadech (francouzské zdravotnictví, pojišťovna)? Mimo jiné svým způsobem uvedli v podezření nějakého 
zanedbání Vaši firmu, když nesprávně určili jako příčinu úmrtí utopení, což se zase hodilo do krámu hyeně bulváru.... 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:18 ) Děkuji za tuto otázku. Přístup francouzského patologa skutečně nebyl korektní, ale 
stěžovat si jistě nebudu. Musím však konstatovat, že přístup ostatních orgánů (police, záchranná služba, 
psycholožka) byl naprosto ojedinělý. 

 

OTÁZKA: ( pedro ) Jak se pan Zich těšil na potápění 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:20 ) Nesmírně. Karel Zich byl vodomil a po absolvování kurzu v loňském roce bylo 
častým tématem našich schůzek právě potápění v různých částech světa. Na Korsiku se těšil celý rok. 

 

OTÁZKA: ( Dumber ) V tisku se psalo, že trvalo minimálně hodinu, než se na místě objevil vrtulník. Není to v takových 
případech už příliš pozdě? Nedal se život Karla Zicha zachránit, kdyby tam byla odborná pomoc dříve?? 
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ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:22 ) Vrtulník skutečně přiletěl cca hodinu až hodinu 15 minut po prvním volání 
mayday,protože startoval z opačné strany ostrova z přístavu Ajaccio. Nechci zde spekulovat, jestli by žil, pokud by 
pomoc přišla dříve. Osobně se domnívám, že byl Karel okamžitě mrtvý. 

 

OTÁZKA: ( Zdeněk Bernard ) Dobrý den, chtěl bych se nejen za sebe zeptat, proč Vám od smrti Karla Zicha nefungují 
webové stránky? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:24 ) Druhý den po události jsem já a naše firmy byli doslova bombardováni dotazy 
,zejména novináři. Nebylo pro mě psychicky únosné s každým hovořit a vysvětlovat, co se přihodilo. Každý den jsme 
vydali stručnou zprávu o dalším vývoji událostí. Dočasné odpojení našich stránek tak zamezilo těmto dotazům a 
také různým útokům. 

 

OTÁZKA: ( Marti ) Zustavate kontaktu s rodinou Karla Zicha? Pomahate ji? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:27 ) Ano. Byli jsme s Karlem a jeho manželkou Janou velcí přátelé a toto přátelství 
zůstává nadále. Jeho manželka Jana má mnoho přátel, kteří jsou jí v této těžké chvíli na blízku. V současnosti moje 
pomoc spočívá v přípravě koncertu na počest Karla Zicha, který by mohl být v září. 

 

OTÁZKA: ( Karel Vacek ) Podle Blesku si Zich již dříve stěžoval na bolesti u srdce. Informoval o tomto někoho a lodi ? 
Řekl to svému buddymu ? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:28 ) Karel Zich byl člověk, který si skutečně málokomu postěžoval. Byl to člověk, který 
naopak pomáhal ostatním a byl často "vrbou" pro jiné. Nevěřím tomu, že by zrovna Blesku informace o svých 
bolestech u srdce poskytl. 

 

OTÁZKA: ( Oskarka ) Jsem přesvědčena, že za smrt pana Zicha nemůžete, naskýtá se však otázka, zda není lepší mít 
konkrétní potvrzení přímo od lékaře, že je zdravotně způsobilý k potápění. Uvažujete nyní o tomto požadavku? Ponor do 20 
m je již celkem velkou zátěží pro člověka. Čestné prohlášení se nemusí vždy zakládat na pravdě. 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:31 ) Každý člověk je svéprávný a nese zodpovědnost sám za sebe. Nemůžeme nutit 
uchazeče o potápěčský průkaz k lékařské prohlídce, když prohlásí, že jsou zcela zdrávi. Rozhodnutí, zda budeme 
požadovat lékařskou prohlídku či nikoli, musím přenechat prezidentovi asociace. 

 

OTÁZKA: ( Tomáš ) Chtěl jsem se zeptat, jakou kvalifikaci měl pan Zich v okamžiku ponoru? Měl dokončený OWD kurz 
nebo si ho na Korsice dělal? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:32 ) Pan Zich absolvoval kurz OWD IANTD v srpnu loňského roku. Od té doby 
absolvoval 15 ponorů. 

 

OTÁZKA: ( pepik ) Pamatujete si na jeho posleni slova? Co jste dělali večer před tím? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:33 ) Jeho poslední slova byla, že je mu špatně. Večer před onou událostí jsme připluli do 
přístavu Porto Vecchio, večeře, spánek. 

 

OTÁZKA: ( Michal Pekar ) V ceskem tisku se v prvnich dnech mluvilo pouze o utonutí. Pan Zich se ale v pořádku vynořil 
na hladinu. Tady mi to dlouho nehralo.. Karlovu smrt tedy zpusobila kombinace nemocneho srdce a jeho zatizeni pri 
potapeni...je to tak..? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:35 ) Ne. Během potápění jistě nedošlo k ani fyzické ani k psychické námaze. Celý ponor 
byl poměrně relaxační a Karel si ho náramně užíval. Impulzem k selhání srdce mohlo být cokoli (teplo, mírný 
psychický stres na hladině, atd.), ale byla by to ode mě pouze spekulace. 

 

OTÁZKA: ( tukevik ) Dobry den, kdyby jste mohl,udelal by jste neco jinak,aby k teto tragicke udalosti nedoslo? Nemate 
vycitky svedomi za jeho smrt? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:36 ) Mohli bychom všichni sedět doma na gauči a dívat se na televizi. Tam by se mu 
patrně nic nestalo. Jenže Karel Zich byl člověk, který žil život zcela naplno. Výčitky za jeho smrt nemám. 

 

OTÁZKA: ( Hades ) Dobrý den, četl jsem v deníku Blesk zpověď jakéhosi pana Zavadila, ale jako profesionálnímu 
potápěči se mi zdála dosti podezřelá. Podle všeho nereagoval podle základních potápěčských zvyků (neinformoval svého 
budyho o problému - značně triviálním i pro začátečníka) a bez upozornění se vynořil. Byl se ten člověk s vámi vůbec 
někdy potápět, nebo jen těží z cizí tragédie? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:40 ) Jak jsem již uvedl, pohnutky pana Zavadila neznám. V každém případě pan 
Zavadil absolvoval kurz OWD, který mu umožňuje potápění pouze do 18 metrů. Tím, že se šel potápět na vrak 
Baron Gautsch v Chorvatsku, jehož první paluba je v 28 metrech, porušil základní bezpečnostní pravidla 
rekreačního potápění. Druhé pravidlo porušil tím, že zcela svéhlavě opustil svého buddhyho a chtěl vyřešit svůj 
problém (na který byl během kurzu připraven) na hladině. Jeho konání je spíše jeho vlastní ostudou a ne podmětem 
ke zveřejnění v deníku Blesk. 
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OTÁZKA: ( mirka ) Dobrý den pane Hertle, nepřipadáte si jako vrah?To, že Karel umřel s Vámi a Vaší výpravou je 
především Vaše vina.Vy nesete jednoznačnou zodpovědnost za zdraví a život všech zúčastněných!!!Je mi s podivem, že 
Francouzské, ale i naše úřady nepátrají po Vaší licenci, k čemu vlastně máte oprávnění podnikat-cestovní kancelář?Jste 
pojištěn?Jak to, že s Vámi nebyl místní průvodce?Na tom všem šetříte?Proč Francouzské úřady Vám nezabavily potápěčské 
počítače, kde se přesně zjistí profil ponoru, který podle mě určitě nebyl takový, jak Vy říkáte.Nebo to bylo celé účelové, 
protože máte poměr s manželkou Karla?Co dělal Karel ve 20 metrech, jak Vy říkáte, když podle licence mohl jen do 18 
m?A jinak se ztotožňuji s článkem v Blesku, kde jeden Váš žák popisoval, jak u Vás tzto kursy probíhají. 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:42 ) Po událostech, které se přihodily na Korsice, jsem občas navštívil diskuse na tomto 
portále a vedle spontánních reakcí jsem byl několikrát zděšen různými příspěvky. Váš dotaz patří mezi ně. 

 

OTÁZKA: ( Petr Hekl ) Dobrý den, chci se zeptat, zda jaké měl pan Zich zkušenosti s potápěním, hloubka 20 metrů je 
obecně považovaná za bezpečnou i proti rychlému vynoření....  
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:44 ) Jak jsem již napsal pan Zich měl za sebou 15 ponorů. Hloubku 20 metrů jsme 
dosáhli na dobu 2 minut. Celková průměrná hloubka ponoru byla 12,1 metrů. 

 

OTÁZKA: ( Eva ) Budete se dale venovat sve profesi?Dekuji za odpoved. 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:45 ) Můj původní záměr byl dráhu profesionálního potápěče ukončit, avšak díky 
nezvyklé psychické podpoře členů potápěčského klubu Blue Shark jsme se rozhodl v této činnosti pokračovat.  

 

OTÁZKA: ( Tomáš ) a ještě jeden dotaz - jaký byl profil toho ponoru. Na iDnes se píše že jste byli ve 20m a po 45 
minutách zesílil proud a odnesl vás od lodi. Nic víc. Je celkem jedno, že je maximální hloubka pro OWD potápěče 18m, 
spíš jde asi o dobu na dně a konkrétní profil.. 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:48 ) Myslím, že profil ponoru naleznete na www.stranypotapecske.cz. Jak jsem již uvedl, 
celý ponor se pohyboval v menších hloubkách (10-16 metrů). Po celou dobu ponoru se mírné proudy vyskytovaly. 
Na závěr ponoru jsme se setkali s poměrně silným hladinovým proudem. Na tuto eventualitu jsme však byli 
připraveni tím, že nás posádka lodi vyzvedne. 

 

OTÁZKA: ( Jiří Kubíček ) V horolezectví jsou nešťastné náhody a zdravotní selhání při zátěži častější než u potápění, 
přesto horolezecké výpravy nejsou osočovány z nějakých pochybení - jde prostě o rizikovou aktivitu. Nepřipadá vám to ve 
srovnání s potápěním nespravedlivé? Neobáváte se, že úmrtí Karla Zicha na čas sníží zájem o sportovní potápění? Pokud 
ano, můžete proti tomu něco udělat? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:52 ) Nedokážá posoudit, zda je na místě srovnávat horolezectví a potápění, jelikož 
horolezcem nejsem. Ani nedokážu posoudit smysl slova spravedlnost, když Karel Zich odešel tak brzy, to posuzuji 
za nespravedlivé. Úbytek zájemců o rekreační potápění pociťuji stejně tak jako konkurenční firmy. Mojí jedinou 
zbraní, jak proti tomu bojovat, je potápět se dál a ukázat krásy podvodního světa i ostatním. 

 

OTÁZKA: ( mirka ) máte čisté svědomí??? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:52 ) Ano. 

 

OTÁZKA: ( ???? ) nějak přestávám rozlišovat bulvár od idnes a ivčera....řešíme tady utopení štěněte ???? tak si tady 
plunule rozebíráte poslední minuty, jak vypadal, zda se těšil.....fotky z ponorů...přijde vám tohle normální ??? respektive 
morální ??? AŤ SE DÍVÁM JAK SE DÍVÁM, JDE JEN O PROPAGACI A OČIŠTĚNÍ DOBRÉHO JMÉNA FIRMA OD 
TÉTO UDÁLOSTI. někde jsem četla, že jste byli s panem zichem přátelé /???/ takovéto to podorbnosti by jako mediální 
hvězda "přítel" nepopisoval !!! 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:54 ) Některá media svými články udělala z Karla Zicha hlupáka, který se neumí potápět 
a na hladině se utopí. To, že zde popisuji skutečný běh událostí, zcela jistě není propagace naší firmy. Je to 
především očištění jeho jména. 

 

OTÁZKA: ( Hades ) Pokud schrneme obsah článků v Blesku, pak to vypadá, jako by jste za všechno mohl vy. Jak ale 
postupně vylézaly na světlo fakta o tragédii, nezaznamenal jsem v tomto bulvárním plátku ani noticku ve smyslu omluvy. 
Napáchaly tyto články vaší firmě hodně škody? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:57 ) Nevím, zda napáchaly škody materiální (to ukáže čas), ale zcela jistě svými výmysly 
zranily mnoho jeho přátel, potápěčů, kteří byli také na lodi, a členů jeho pozůstalé rodiny. Chápu práci bulvárního 
tisku, avšak myslím si, že by informace, které otiskují, měly být pravdivé. 

 

OTÁZKA: ( sigenius ) Uváděl jste, že resuscitace pana Zicha probíhala 15 min na vodní hladině. Nedovedu si představit 
masáž srdce bez použití tvrdé podložky - tedy masáž mimo paluby lodi. Nebyla tedy hlavní smůla v tom, že k vynoření 
potápěčů došlo velmi daleko od lodi? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 14:59 ) Masáž srdce na hladině skutečně není možná. Resuscitace spočívala v poskytnutí 
umělého dýchání z úst do úst. K vynoření nedošlo až tak daleko od lodi, ale proud nás odnesl tak daleko od lodi. 
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OTÁZKA: ( Tomáš ) Ohledně toho dotazu té "mirky" - to je nesmysl co píšete! To že někdo jede s nějakou výpravou 
někam neznamená, že jsou organizátoři odpovědní za to, co účastníci dělají. Jinak řečeno, když pojedete s cestovkou do 
Bulharska a půjdete se tam projít na útesy a spadnete dolů a zabijete se, je to taky vina té cestovky, že vás tam vzali? 
Potápění JE rizikový sport a jde jen o to, jestli měl pan Zich dostatečnou kvalifikaci pro samostatný ponor. Pokud ne, tak si 
nejspíš ten kurz teprve dělal a byl by za něj odpovědný jeho instruktor. Proto je důležité vědět, jestli byl kvalifikovaný 
potápěč nebo ne. 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 15:01 ) Pan Zich byl certifikovaný potápěč a během tohoto zájezdu neprobíhal kurz 
potápění. Nebyl jsem zde v roli instruktora, ale potápěče s jistými zkušenostmi. 

 

OTÁZKA: ( Petr ) Dobrý den, Zajímalo by mě jaké licence vaše škola vystavuje. Děkuji. 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 15:01 ) IANTD. 

 

OTÁZKA: ( 007 ) Dobrý den, vím že to s tím nesouvisí, ale zajímalo by mne, jakou automatiku pan Zich používal? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 15:02 ) Apeks ATX 50, oktopus Apeks ATX 20. 

 

OTÁZKA: ( Martin Jíra ) Pane Hertle, nemáte podezření, že otázky paní Mirce diktuje bulvární novinář nebo ten obskurní 
Zavadil? 
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 15:03 ) Nemám. Nepřemýšlím o tom. Snažím se co nejlépe na vaše dotazy odpovědět. 

 

OTÁZKA: ( Karel Vacek ) Podle Blesku si Zich již dříve stěžoval na bolesti u srdce. Informoval o tomto někoho a lodi ? 
Řekl to svému buddymu ? ODPOVĚĎ: " Nevěřím tomu, že by zrovna Blesku informace o svých bolestech u srdce 
poskytl." Nepsal jsem, že poskytl Blesku informace !, ale že Blesk napsal ! Postěžoval si manželce ? řekla to někomu ? 
Buddymu ? věděl o tom někdo na lodi ?  
ODPOVĚĎ: ( 03.08.2004 15:07 ) Pan Karel Zich byl výjmečně zodpovědný člověk. Často jsem byl svědkem, že 
nějakou sportovní činnost, která by mohla ohrozit jeho hudební profesi, ukončil nebo ji provozoval v omezené míře. 
POkud by pociťoval bolesti u srdce a měl podezření, že má cévní onemocnění, určitě by tento sport neprovozoval a 
když, tak po důkladném vyšetření a konzultaci s lékařem. Informaci o tom, že ho někdy bolelo u srdce, jsme neměli. 
Děkuji za otázky, na shledanou. 
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